Optimaliseer uw ruwvoeropbrengst met aandacht voor de bodem
Door strengere bemestingsnormen staat de ruwvoerproductie steeds meer
onder druk. Optimaliseer uw ruwvoeropbrengst en uw kostprijs door uw
grasland te bewerken met de McConnel SHAKAERATOR GL grasland-cultivator
met unieke vibrerende werking.

De unieke vibrerende werking van de SHAKAERATOR GL zorgt voor minimale verstoring van de graszode.
Rugvorming achter de woeltanden wordt vermeden zodat maaien niet wordt bemoeilijkt.

Bodem bepaalt ruwvoeropbrengst
Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Als
melkveehouder haalt u hiervoor wellicht uw schouders op, zo van “dat is iets voor
akkerbouwers”. Niets is minder waar is een groot woord, maar toch heeft het voor u
als melkveehouder ook zin om voldoende aandacht aan uw bodem te besteden.
Onderzoek van Alterra Wageningen UR toont namelijk aan dat de gevoeligheid voor
bodem- en ondergrondverdichting in grasland door bemesters, opraapwagens en bij
de maïsoogst toeneemt. Vooral lichte (zand) gronden blijken hiervoor extra gevoelig
door een gebrek aan natuurlijk herstelvermogen. Bovendien is de rol van kunstmest
en dierlijke mest door de steeds strengere mestaanwendingsnormen steeds eerder
uitgespeeld en is efficienter graslandbeheer nodig. De opbrengstbepalende bodem
wordt hierbij vaak onvoldoende belicht! En dat terwijl de beschikbaarheid van
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kwalitatief goed ruwvoer meer dan ooit een kostprijsbepalende factor is. Gelukkig
kunt u de bodemverdichting vanaf nu te lijf met de bijzondere McConnel
SHAKAERATOR GL grasland-cultivator.
SHAKAERATOR GL grasland-cultivator in de praktijk
Tijdens de diverse demonstraties in de afgelopen maanden toonden melkveehouders
en loonwerkers zich positief verrast over de werking en het resultaat van de
bewerking SHAKAERATOR GL grasland-cultivator. De melkveehouders waren
vooral tevreden over het feit dat het bijzondere vibratiesysteem de graszode slechts
minimaal beschadigt. Het vibrerende effect van de Shakaerator zorgt er bovendien
voor dat de zode weer egaal wordt aangedrukt door de nalooprol. Hierdoor wordt
rugvorming achter de woeltanden vermeden zodat maaien niet wordt bemoeilijkt of
uitgesteld hoeft te worden. De SHAKAERATOR GL grasland-cultivator gaat storende
lagen tot op een diepte van 35 cm te lijf en heft ze op voor een optimale afwatering
en waterberging. Het bodemleven kan zich weer optimaal ontwikkelen zodat de
eigen ruwvoerproductie toeneemt. Start daarom nu met de McConnel
SHAKAERATOR GL grasland-cultivator en leg al vóór de eerste snede de basis voor
een topopbrengst in 2015.
Voordelen van de SHAKAERATOR GL grasland-cultivator:








Uniek vibratiesysteem zorgt voor een lage vermogensbehoefte
Vermindert bodem- en ondergrondverdichting aanzienlijk
Verbetert de bodemstructuur en het waterbergend vermogen
Bevordert het bodemleven en de biologische activiteit
Minimale verstoring van de zode/toplaag
De vibrerende werking voorkomt rugvorming tijdens het woelen
Verhoogd de ruwvoeropbrengst

Zelf investeren of uitbesteden?
De SHAKAERATOR GL grasland-cultivator is leverbaar in werkbreedtes van 2 en 2,5
meter voor melkveehouders en in 3 meter werkbreedte voor grotere of
samenwerkende melkveebedrijven en loonbedrijven.
Bent u geïnteresseerd in een demonstratie van de McConnel SHAKAERATOR GL,
neem dan contact met ons op en informeer na ar de mogelijkheden.
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