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De Engelse landbouwmachinefabrikant McConnel is vandaag niet zo bekend in
ons land. Met een demonstratie met de nieuwe strip till-zaaimachine Seedaerator
trachtte invoerder Pool Agri Import & Export hier verandering in brengen.
– Anne Vandenbosch
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Aangezien het merk McConnel minder bekend is, overloopt
Hendrik Pool, eigenaar van Pool Agri Import & Export, kort de
geschiedenis van het bedrijf: “Ruim 75 jaar geleden constru
eerde de Engelse landbouwer en oprichter van McConnel,
Freddie McConnel, zijn eerste machine. Het merk wordt bij
loonbedrijven en de groensector vooral bekend als de uitvinder
van de armmaaiers. Sinds een 15-tal jaar beschikt McConnel
ook over een uitgebreid gamma machines voor grondbewerking
en zaaien.”

Ook thuis in akkerbouw
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Terwijl de Nederlandse firma JJ Dabekausen zich richt op de
groensector, is Pool Agri Import & Export de exclusieve impor
teur van McConnel-grondbewerkings- en zaaimachines voor
Nederland, België en Duitsland. Hendrik: “Ons doel is om de
ervaring en kennis die in de afgelopen 10 jaar is opgedaan in
Noord-Amerika, Rusland en Europa op het gebied van strip till
en gereduceerde bodembewerking, toe te passen in ons ver
koopgebied en samen met de gangbare werkwijzen in te zetten
om de productiviteit te verhogen. McConnel staat bekend als
een specialist in het domein met voortdurende innovatie, kwali
tatief hoogwaardige producten en doordachte concepten. Alle
nieuwe ontwikkelingen worden dan ook onderworpen aan
langdurige testen onder zware Engelse en Europese omstan
digheden. De machines zijn dus doordacht en robuust uitge
werkt, om een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid
te garanderen. Naast de zaaimachine Seedaerator (zie verder),
ontwikkelde McConnel eerder ook de combi-cultivator Disc
aerator en de Shakaerator-cultivator. De Discaerator is een
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De Seedaerator zaait in smalle stroken die
slechts licht bewerkt werden.

combinatie van woeltanden, 2 rijen gekartelde schijven en een
zware pakkerwals. Men kan er zware gronden in één keer mee
klaarleggen. Het is dus een geschikt alternatief voor de combi
natie van ploegen en de rotorkopeg. De Shakaerator gebruikt,
zoals de naam het laat vermoeden, een vibrerend systeem
waardoor significant minder vermogen nodig is dan bij een
andere cultivator met dezelfde werkbreedte en evenveel tanden.
Je bereikt dus hetzelfde resultaat met een aanzienlijk lager
brandstofverbruik. De tanden lichten de grond op en beluchten
hem zonder dat hij gevoelig wordt voor droogte. De opstelling
van de tanden is variabel zodat er voor elke grondsoort en
vrijwel elke trekker een geschikte Shakaerator is.”

Seedaerator
McConnel ontwierp zo’n 3 jaar geleden de Seedaerator. “Na 2
jaar van ontwerpen en uitvoerig testen, werd deze zaaimachine
vorig jaar op de Britse buitenbeurs Cereals en ook op Agritech
nica voorgesteld aan het grote publiek. We vonden het echter
belangrijk om ook enkele demonstraties te organiseren op
verschillende grondsoorten in eigen land. Het toepassen van
niet-kerende grondbewerkingen wordt immers alsmaar belang
rijker, onder meer in het kader van erosiebeperking. Deze
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BEWERKEN EN ZAAIEN IN STROKEN

machine, geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, kan
dus in gewasresten zaaien. Dat gebeurt in smalle stroken die
slechts licht bewerkt werden. Er wordt dus niet geploegd. Je
kan er granen zowel als erwten, bonen en koolzaad mee zaaien.
De Seedaerator heeft een werkbreedte van 3 m en hanteert een
rijafstand van 33 cm. De zaaistroken zelf zijn slechts 15 cm
breed. We hopen in september tijdens Agrotechniek Holland in
Biddinghuizen de 6 m-versie te kunnen voorstellen. Deze ma
chine is eerder geschikt voor grote akkerbouwbedrijven en
loonwerkbedrijven.”
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Invoerder Pool Agri Import&Export organiseerde midden maart
2 demo’s in Nederland. We kregen er een goed idee van het
principe.
Hendrik Pool beschrijft de 5 opeenvolgende bewerkingsstappen
van de Seedaerator: “De 9 woelertanden staan in 2 rijen ge
schrankt opgesteld. Ze beschikken over ‘vleugels’. Daardoor
lichten ze de grond niet meer op dan nodig. Dit gebeurt enkel in
de zaaistrook. Dat zorgt voor een goede beworteling en een
optimale waterhuishouding. De werkdiepte kan variëren van 10
tot 30 cm en is per 5 cm instelbaar. Daarna fungeren 9 grote
luchtbanden (maat 7.00 – 12) als pakkerwielen. Ze drukken de
grond in de sleuf opnieuw wat aan en verkruimelen de kluiten.
Dat zorgt voor een uniformere zaaidiepte. De derde stap is het
eigenlijke zaaien. De 9 in parallellogram opgehangen zaaikou
ters volgen mooi de bodem. Ze leggen het zaad af, op een
constante diepte en in een strook van 15 cm breed. De diepte
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Vijf bewerkingsstappen
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De Seedaerator van links naar rechts: woelertanden, luchtbanden als
pakkerwielen, zaaikouters, aandrukwielen en egtanden.
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afstelling van de kouters (per 12 mm) lukt ook vlot dankzij een
tandsysteem. De druk op de kouters is instelbaar met een
zwengel. Brede aandrukwielen (15 cm) zorgen vervolgens voor
een goed contact tussen bodem en zaad. Dat bevordert een
goede en snelle kieming van het zaad. Als laatste fase strijken
egtanden het oppervlak van de bewerkte en ingezaaide stroken
weer vlak.” De zaaitank beschikt over een inhoud van 600 kg, bij
gebruik van opzetranden is deze uit te breiden tot ruim 1200 kg.
Hendrik somt ten slotte nog de belangrijkste voordelen van strip
till zaaien met de Seedaerator op. “Deze manier van werken
verbetert de bodemstructuur, maar bevordert ook het bodem
leven en de biologische activiteit. Dat kan alleen maar ten goede
komen aan de opname van voedingsstoffen. Beperkte grondbe
werking optimaliseert de waterhuishouding en vermindert
bodemverdichting aanzienlijk. Bovendien bespaar je brandstof
kosten en tijd doordat er slechts één werkgang nodig is.” n

Opbrengst of het milieu?
Ik kies beide.
Meer opbrengst met een minimale
belasting voor het milieu, dat vormt
de basis voor de landbouw van
vandaag.
Kalkammonsalpeter (KAS) is een pure
meststof, levert hogere en kwalitatief
betere opbrengsten en belast het
milieu minder dan andere stikstofmeststoffen.
Weten waarom?
Kijk op www.yara.be
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