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Snel graanzaaien met
Franquet
Dat Franquet-verkruimelaars in het voorjaar een goed zaaibed kunnen
maken is bekend. Maar ook in het najaar blijken de machines goed in staat
om grond klaar te maken voor wintergraan.

De afstelling is goed te zien. De sporenwissers
hebben een diepe afstelling, de egalisatiebalk
moet vanwege de hoge rijsnelheid omhoog en
de veertanden zijn ook dieper afgesteld dan een
verkruimelende bewerking in het voorjaar. De
‘synchro’ spiraalrol bepaalt uiteindelijk de diepte.

Op de lichte grond is de insporing fors en
moetende sporenwissers dieper worden
afgestelddan op zwaardere kleigrond.

T

oen we dit voorjaar de Franquet Synchrosem en Bisynchrospire testten
als machine voor de zaaibedbereiding voor suikerbieten, liet de fabrikant al
weten dat dezelfde machines ook prima uit
de voeten kunnen als machines om land
klaar te maken voor wintergraan. En dat is
interessant. Want daardoor worden ze breder inzetbaar. De 3 meter brede Bisynchrospire is een frontwerktuig dat beschikt over
dertig veertanden verspreid over drie rijen,
die je met spindel op diepte stelt. Vervolgens
is de Bisynchrospire uitgerust met twee
spiraalrollen die de grond zowel naar binnen
als naar buiten kunnen werken. Daarvoor
moet je de rollen omdraaien. Voor achterop
de trekker is er de Synchrosem. Deze heeft
behalve een verend opgehangen egalisatieplaat, ook drie rijen met in totaal dertig veertanden en twee synchrorollen. Deze draaien
in tegenovergestelde richting van de spiraalrollen van de machine in de fronthef. Ook is
er op de Synchrosem nog een hefbok gemonteerd. Voor het werk in het najaar wordt deze
gebruikt om de nokkenradzaaimachine te
dragen. Het extra gewicht van de zaaimachine
is voor de 75 kW (102 pk) sterke John Deeretrekker geen probleem.

Slemp
Op een perceel met een afslibbaarheid van 10
tot 15 procent, gebruikte de grondeigenaar tot
dusver een kopeg of een cultivator. Nadeel van
de kopeg is dat die de grond vaak te fijn weglegt waardoor het risico op verslemping ontstaat. Dat probleem speelt bij de cultivator
niet. Maar met deze machine bleek het vaak
lastig om een egaal zaaibed te maken; mogelijk als gevolg van het geringe aantal tanden.
In plaats van de kopeg of de cultivator gingen
we op deze grond met alleen de Synchrosem
aan de slag. In plaats van de Bisynchrospire
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De driepuntsbok heft hoog uit. Op de blauwe
stangen steunen de wielen van de zaaimachine.

monteerden we in de fronthef een vorenpakker om de grond tussen de wielen aan te drukken. Al snel bleek dat we op de versgeploegde
grond de sporenwissers dieper moesten afstellen dan dit voorjaar. Ook de werkdiepte van
het veertandenpakket stelden we iets dieper,
ondanks dat de spiraalrol redelijk wegzakte in
de zavelgrond. De egalisatieplaat moest daarentegen wat minder diep komen te staan. Dit
zie je snel, want de plaat begint te bulldozeren.
De niet-aangedreven Synchrosem laat een
mooi egaal vlak zaaibed achter op de lichte
zavelgrond. De rijsnelheid was met 8 tot 10
kilometer per uur hoog en wordt beperkt door
het motorvermogen van de trekker.

Verkruimeling
Op het tweede perceel met een afslibbaarheid
variërend van 28 tot 35 procent afslibbaar hebben we net de combinatie van de Synchrosem
met een Bisynchrospire voorop ingezet. Op de
zwaardere grond zorgt het frontwerktuig voor
een aanvullende verkruimeling. Na het correct
afstellen van de topstang konden de overige
instellingen gelijk blijven, zoals gebruikt in
het voorjaar. De frontmachine leverde naast
verkruimeling op de kleigrond ook een goede
egaliserende werking. Doordat de trekker op
deze zwaardere grond – mede door het
gebruik van de frontsynchrospiraal – minder
inspoorde, bleven de twee synchro spiraal
rollen goed draaien en bewezen daarmee
hun zelfreinigende werking. Op de zwaardere
grond bleek de egalisatieplaat meer werk te
kunnen verrichten. Daarom hebben we die
wat dieper afgesteld. Het resultaat op de relatief zware grond is boven verwachting goed.
De grond is voldoende verkruimeld, het zaad
is bedekt en zaaibed ligt vlak. De rijsnelheid is
met 7 tot 8 kilometer iets lager dan op de
lichtezavelgrond, maar een stuk hoger dan
een bewerking met een rotoreg.
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