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Precisiezaaien met DeltaRow

Hoe werkt de Azurit-maïsplanter?

Lemken speelt in op deze vragen want bij de nieuwe precisiezaaimachine Azurit maakt het merk gebruik van de nieuwe
methode DeltaRow. Hier krijgt elke plant 70% meer ruimte dan

De zaaimachine van een achtrijige maïsplanter heeft 8 verdeelunits. Elke verdeelunit is inwendig opgesplitst in 3 kamers,
terwijl dit bij de klassieke zaaimachines 2 kamers zijn. Azurit
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Figuur 1 Eén zaai-element bestaat uit 8 bemestingselementen en 2 x 8
zaaielementen om 16 rijen maïs te zaaien - Bron: Lemken
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heeft één centrale vacuümkamer en 2 zijdelingse verdeelkamers (figuur 1, p. 51).
Bij de DeltaRow (figuur 2) wordt het zaaigoed door elke verenkelingseenheid in een aparte rij afgelegd, een soort tweelingrij
met een tussenafstand van 12,5 cm. Hierbij zorgen de 2 gesynchroniseerde zaaischijven met een dubbele korrelafstand voor
de verenkeling van de korrels. Elke zaaischijf hoeft maar de

zaadverdeling in de verdeelkop gebeurt zoals vroeger. Wordt de
geperforeerde cilinder hydraulisch naar beneden gebracht, dan
zal deze de zaadtoevoer naar de spuitbanen afsluiten (foto 2).
Het zaad gaat via de horizontale perforaties naar de zaailijnen
die uiteraard gevoed moeten worden. Het is een eenvoudig
maar nuttig systeem om de spuitbanen aan te leggen.

Nieuwe doseereenheid
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De Azurit is een prototype,
maar Lemken is vastberaden
vernieuwing te brengen vanaf 2018.
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Het juist doseren is bij de meeste zaaimachines niet moeilijk
voora
oora
maar wel tijdverslindend. Juist doseren gebeurt door vooraf

helft van de korrels af te leggen. Daardoor kan de draaisnelheid
lager worden gehouden of er kan sneller worden gereden.
Centraal onder de DeltaRow ligt de kunstmeststrook. Door deze
driehoekige vorm bij de afleg heeft het zaad een optimale
positie ten opzichte van de kunstmest, zodat het zaaizaad de
mest optimaal kan benutten.

Spuitpaden
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Breng de plant naar de mest
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Voor het aanleggen van rijpaden (spuitpaden) kan je van de 2
DeltaRows telkens één tweelingrij uitschakelen. De open ruimte
wordt 87,5 cm breed zodat hier gerust een spuitmachine met
bredere banden kan worden ingezet. Hierbij kan bovendien de
hoeveelheid zaad naar wens worden aangepast, om een constant aantal planten per hectare te waarborgen.
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Eveneens een merkwaardige vernieuwing is het systeem voor
rijpaden of spuitbanen. Of er nu gezaaid wordt met of zonder
rijpaden, de hoeveelheid zaaigoed blijft gelijk. Elke verdeelkop
van de Lemken Solitair 25 wordt voorzien van een inwendige
verstelbare cartridge. Dit is een dikwandige cilinder die voorzien
is van radiale doorboringe (foto 1). De kunststof cartridge wordt
verticaal naar boven gebracht en is zo buiten werking. De
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2
1 De witte kunststofring is nu in de verdeelkop naar boven gebracht. Het
zaad komt onderaan in deze verdeelkop en zoekt via de klassieke radiale
openingen zijn weg naar alle zaaikouters. 2 De witte speciaal geperforeerde ring is hydraulisch naar onderen gebracht. Aan de binnenkant van
deze ring zijn er meer openingen dan aan de buitenkant zodat een aantal
leidingen afgesloten is. Een aantal kouters wordt niet gevoed en zo krijgt
men spuitbanen.
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Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en
verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat
en
hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken
ei van
personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei
ons innovatieve bedrijf.

Getrokken zaaicombinaties winnen aan belangstelling. Lemken speelde
hierop in met de Solitair 25. Vernieuwend zijn de zaadbak, de ventilator,
de afdraaimethode, de doseereenheid en het rijpadensysteem.

ë is een
Ter uitbreiding van ons verkoopteam in België
vacature ontstaan voor een

VERTEGENWOORDIGER
OORDIGER
DIGER
SEUR M/V
TEELTADVISEUR
(fulltime)

FUNCTIE-INHOUD
OUD

Als vertegenwoordiger
woordigerr teeltadviseur wordt
w
u verantwoorerkoop en techn
delijk voorr de verkoop
technische ondersteuning bij bestaande
bij potentiële nieuwe klande klanten
en en prospectie b
ten.
n. U verkoopt
koopt en promoot onze
o
on producten op een zodanige
omzet en marge worden bereikt. Tewijze dat
at de geplande omz
over het gebruik van onze rassen, vervens
ns geeft u adviezen
ad
ov
marktinformatie en stelt u verkoopprognoses op.
zamelt u marktinf
marktinfor
betreft voornamelijk het Westen van België.
Het werkgeb
werkgebied b

FUNCTIE-EISEN
FUNCTIE

C
op
yr
ig
ht

bypassklep

bypassklep
afdraaitoevoer

verdeelkop

Figuur 2 De doseereenheid van de Solitair
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U bent
b
een energiek persoon en u beschikt over een agraris
risc
rische opleiding (b.v. bachelor agro- en biotechnologie of
master in de biowetenschappen). Ervaring met het landen tuinbouwmilieu is een pluspunt. U bent klantgericht
en commercieel en u haalt voldoening uit het bouwen aan
relaties. U bent een veelzijdige gesprekspartner voor de
moderne agrarische ondernemer. Niet alleen over rassen,
gewassen en teelttechniek, maar ook over andere bedrijfsmatige zaken. U beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, durft initiatief te nemen en kunt zelfstandig
werken. Naast een goede kennis van de Nederlandse taal,
is een goede kennis van de Engelse en Franse taal gewenst.

AANBOD
Wij bieden u een interessante functie in onze groeiende
organisatie. Wij bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en een salaris, dat afgestemd is op uw kennis en
ervaring. Onze informele bedrijfscultuur biedt volop ruimte
voor eigen initiatief.

KLAAR VOOR HET GROTE WERK?
SOLLICITEREN
Bent u enthousiast, mailt u dan uw brief
en CV naar info@bejo.be

Working down-to-earth
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