het nieuws
Perceel Centraal helpt boeren

kortkortkort

Via diverse kanalen kunnen agrarische onder
nemers al een aantal seizoenen beschikken
over informatie (met name satellietinformatie)
om de groei van hun gewas nauwgezet te vol
gen. Vaak is deze informatie weergegeven op
prachtig gekleurde kaartjes. Het blijkt dat het
niet altijd meevalt de schat aan informatie die
in zo’n kaartje verborgen zit op de juiste manier
te interpreteren. Om dit probleem te tackelen
heeft Perceel Centraal speciaal hiervoor een
checklist ontworpen. Deze helpt de telers de
informatieschat over hun perceel op de juiste
manier te ‘lezen’. De checklist is gratis te down
loaden vanaf www.perceelcentraal.nl.
Naast deze checklist biedt Perceel Centraal ook
indexen aan over de gewasontwikkeling in
zomergerst, aardappelen en suikerbieten.
Deze komen tot stand op basis van frequente
bemonsteringen in de speciaal hiervoor aange
legde proeven op PPO proefbedrijf ’t Kompas
in Valthermond. De indexen zijn goede graad
meters en hebben een prachtige signalerings
functie voor de vertaling naar de situatie op
het eigen bedrijf.

Omvangrijke wijziging veiligheidseisen
dient een gebruikershandleiding en bij een
niet voltooide machine een montagehand
leiding aanwezig te zijn. Alle verkregen
informatie moet in een Technisch Dossier
minimaal tien jaar worden bewaard. Nadat
de certificeringsprocedure is doorlopen dient
voor een machine een EG-verklaring van
overeenstemming en voor een niet-voltooide
machine een Inbouwverklaring te worden
opgesteld. Wanneer er bij de bouw van een
machine geen normen kunnen worden
gebruikt, moet er een aangewezen instantie
worden ingeschakeld. Bij een serieproductie
dient er een intern controlesysteem te
worden toegepast. Voor het opvolgen van
de eisen van de nieuwe Machinerichtlijn en
het uitvoeren van een risicoanalyse zijn er
praktijkhandboeken en risicoanalysemetho
dieken ontwikkeld. Vragen over de nieuwe
Machinerichtlijn zijn te stellen via de website
van www.CEsolutions.nl.

Vanaf 29 december 2009 vervalt ook in Neder
land de oude Machinerichtlijn 98/37/EG en
dan gelden nog alleen de essentiële eisen
van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Machines kunnen niet meer geleverd of in
gebruik worden genomen met de oude ver
klaring van overeenstemming IIA of met een
fabrikantenverklaring IIB. Diegene die een
machine wil bouwen dan wel wil aanpassen,
moet allereerst nagaan of de actuele defini
ties van de nieuwe Machinerichtlijn van toe
passing zijn. In de nieuwe Machinerichtlijn
is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
machines en niet-voltooide machines. Om
na te gaan welke risico’s voor een machine
of een niet-voltooide machine van toepassing
zijn, dient er een risicoanalyse te worden uit
gevoerd. Beide moeten voldoen aan de essen
tiële gezondheids- en veiligheidseisen van de
nieuwe Machinerichtlijn. Bij iedere machine

Garford Robocrop InRow
Onkruid tussen gewasrijen schoffelen kan met
een redelijke capaciteit. Om ook onkruid in de
gewasrij mechanisch te verwijderen, heeft de
Engelse fabrikant Garford de Robocrop InRow
ontwikkeld.
De Robocrop InRow schoffelmachine zit in
de fronthef van de trekker. Aan de voorzijde
zit een hooggeplaatste camera die in een
strook van 2 meter breed en 1,5 meter lang
leest. Daarachter zitten in het frame hoef
ijzervormige schoffels die door een hydromo
tor kunnen worden rondgedraaid. Met een
loopwiel in het raamwerk wordt de rijsnel
heid gemeten. In de waarnemingsstrook ter
breedte van 2 meter wordt de plaats van de
planten in elke rij bepaald en ook de afstand
tussen de planten. Met de gemeten rijsnel
heid en de afstand van elke plant wordt het
tijdstip bepaald waarop het schoffelelement
de cultuurplant moet sparen. In de ‘rust

stand’ staat het hoefijzer met de
open kant naar voren en schoffelt
alle onkruid in de rij weg. Komt de
gedetecteerde cultuurplant in het
hoefijzer, dan gaat die om de plant
heen draaien en neemt alle onkruid
dicht bij de plant mee. De cultuur
plant blijft ongeschonden. Terug in
de ‘ruststand’ gaat het hoefijzer
weer volvelds schoffelen tot aan de
volgende plant. De machine heeft
een capaciteit van twee planten per
seconde. Bij een grote onderlinge
afstand van de cultuurplanten kun je
dus sneller rijden, maar de snelheid
blijft beperkt. Bij een onderlinge
afstand van 50 cm is de maximumrijsnelheid
toch nog maar 3,6 km/h. Bij sla op 25 cm is
1,8 km/h het maximum. De Robocrop Inrow
kan maximaal drie secties bevatten met drie
camera’s, aangezien de computer niet meer

dan vijftien rijen tegelijk kan verwerken.
Vanwege de hydromotoren is de minimale
afstand tussen de rijen 25 cm. In een vierrijige
uitvoering voor sla of kool kost de uitvoering
met één camera maar liefst 62.000 euro.

Minder tijd

Proef met bekers

Bij het principe met toediening van water
wordt de spuitleiding eerst via het circulatie
systeem en de tank gereinigd, vervolgens
enkele minuten gespoeld en pas daarna leeg
gespoten. Bij de AAMS-manier van reinigen
wordt de resterende spuitvloeistof continu
verdund en weggespoten. Tijdmetingen
zouden uitwijzen dat deze laatste wijze van
schoonspoelen minder tijd vraagt dan de
‘trapsgewijze’ reiniging. Het principe lijkt
ook aantrekkelijk, omdat de concentratie
op het eind van het proces lager is dan bij
trapsgewijs verdunnen. Wel moet worden
opgemerkt dat het separaat spoelen van de
spuitleiding – tijdens een middagpauze –
nog niet in dit nieuwe systeem is opgeno
men. Die techniek heeft overigens niets
met onverantwoorde puntlozingen te
maken, maar alles met zorg voor een
kwalitatief goede toediening van middelen
op het gewas.

Een proef met bekers laat het effect op de
concentratie bij continue toevoer van schoon
water zien. De eerste maatbeker met dop
bevat de onverdunde vloeistof, de tweede
bevat vloeistof na verdunning tot 10 procent
van oorspronkelijk. Nadat de tank weer bijna
is leeggespoten, wordt de concentratie weer
10 procent verdund. Die vloeistof zit in de
derde beker met dop, maar is zeker nog niet
geschikt om stilstaand te lozen. Vanaf beker
zes ziet de vloeistof er als gewoon water uit.
In het nieuwe systeem wordt met deze
hoeveelheid water continu de tank gereinigd
en de hoeveelheid restvloeistof aangevuld.
De monsters in de maatbekers zijn met een
tijdsverschil van 45 seconden genomen.
Duidelijk zichtbaar is dat de verontreiniging
zeer snel afneemt.

Aanvullen of totaal vernieuwen?

John Deere krijgt nieuwe baas
Landbouwmachinefabrikant John Deere heeft
de 55-jarige Amerikaan Samuel R. Allen
benoemd tot chief executive officer (CEO).
Vanaf 1 augustus is hij de topman van het
Amerikaanse bedrijf. Allen volgt de 59-jarige
Robert W. Lane op. Samuel Allen werkt al 34
jaar voor John Deere en was al de baas van de
constructie en bosbouw divisie van het bedrijf
sinds 2005. Allen leidde ook de Deere Power
Systems Group. John Deere benoemt niet vaak
nieuwe voorzitters van de raad van bestuur. In
de 172 jaar dat het bedrijf bestaat is Allen de
negende.

Marktplaats voor ondernemers
Er is een nieuwe online marktplaats voor
ondernemers die van hun voorraad af willen:
www.dealonline.nl. Je kunt zo een onverkoop
bare voorraad toch verkopen aan bijvoorbeeld
een branchegenoot aan de andere kant van het
land. De site is exclusief voor ondernemers.
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Reiniging spuitmachines
Advances Agricultural Measurement Systems
(AAMS) uit het Belgische Maldegem heeft een
nieuwe techniek voor het reinigen van spuit
machines. De techniek is gebaseerd op continu
spoelen en spuiten.
Voor het continu spoelen en spuiten is in
de leiding tussen de schoonwatertank en
de reinigingsdoppen in de tank een pomp
geplaatst met een capaciteit half zo groot als
van de hoofdpomp. Als tijdens de laatste
baan de tank bijna leeg is, wordt deze pomp
aangezet op een afstand van enkele tiental
len meters. Door de continue toevoer van
schoon water via de spoelkoppen wordt de
spuitvloeistof geleidelijk verdund. Voor een
gelijke dosering kun je de rijsnelheid (met
de versnelling) licht terugschroeven. Op het
eind van de spuitbaan is de vloeistof in de
tank al behoorlijk verdund, maar mag zeker
nog niet op een punt worden geloosd. Door
de vloeistof verder te verdunnen en de tank
leeg te spuiten op een behandelde strook,
neemt de concentratie verder af tot onder
de grens, waarop de restvloeistof uit de tank
geloosd mag worden.
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Wie al enkele functies met elektronica aan
stuurt en deze techniek wil uitbreiden, moet
vaak een compleet geïntegreerde nieuwe
computer aanschaffen. Vaak is de apparatuur,
aangeschaft bij de eerste stap, nog lang niet
versleten. Mueller heeft daarom naast de geïn
tegreerde kasten ook een aantal kastjes met
enkelvoudige functies op de markt gebracht
om zo het totaal aan sturingsmogelijkheden
op een relatief goedkope wijze uit te breiden.

Bij het AAMS-reinigingssysteem van spuit
machines wordt de resterende spuitvloeistof
continu verdund en weggespoten. Zo schoon
spoelen vraagt minder tijd.
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