
Voorkiemsysteem Joppe
Een goed begin is het halve werk

Loofdoding met diquat verboden 
Voorkiemen is het begin van de oplossing

•  Snelle en gelijkmatigeopkomst
•  Eerdere rijping van gewas
•  Goede loofdoding in combinatie met nieuwe middelen, looftrekken of branden
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Loofdoding met diquat verboden 

Voorkiemen is het begin van de oplossing 
 Snelle en gelijkmatigeopkomst

 Eerdere rijping van gewas

 Goede loofdoding in combinatie met nieuwe middelen, looftrekken of branden

Met de brede vanghaak wordt het kiemrek met 1.400 kg. opgepakt 

Snel vullen met uitschuifbare band of vanuit een bigbag
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Loofdoding met diquat verboden 

Voorkiemen is het begin van de oplossing 
 Snelle en gelijkmatigeopkomst

 Eerdere rijping van gewas

 Goede loofdoding in combinatie met nieuwe middelen, looftrekken of branden

Grootschalig en goed voorkiemen is mogelijk 



Voorkiemsysteem Joppe
Een goed begin is het halve werk

Nolleweg 3
3248 LE Melissant
T + 31 (187) 601212
E info@voorkiemen.nl
I  www.voorkiemen.nl

Technische data: 
•  Capaciteit kiemrek Sprinter2: 1.400 kg. pootgoed

•  Hoogte 150 cm., lengte 400 cm. en diepte 120 cm.

•  Drie hoog stapelbaar (binnen): 450 cm. hoog, 4.200 kg.

•  Leeg opklapbaar 

Kijk voor meer info op voorkiemen.nl 












 

 

 

 

 












 

 

 

 

 












 

 

 

 

 












 

 

 

 

 










 

 

 

 

 

30 jaar 
ervaring, 

honderden 
gebruikers

Korte harde kiemen door licht en wind 

Snel lossen van de voorkiemzakken 

door lostrekken van de klittenbandsluiting 

4200 kg. pootgoed per stapel in een doorwaaischuur


