ZAAIMACHINES
Sneller en smaller

ondernemen met

vaktechniek

Maïs zaaien op 75 centimeter en bij 7 km/u is niet langer heilig
Jarenlang is de maïs gezaaid op 75 centimeter met een standaardrijsnelheid van ongeveer 7 km/u. Daar begint verandering in
te komen nu er machines komen die op veel hogere snelheid kunnen werken. Ook de zaaiafstand staat ter discussie, zeker nu
de bemesting op het scherp van de snede moet. Voor beide systemen zijn er inmiddels verschillende aanbieders. Een overzicht.
Verschillende Kverneland Optima-zaaimachines met Geoseed zaaiden vorig jaar naar schatting al zo’n 500 hectare
maïs in ruitvorm. Hierbij is de afstand tussen de rijen
37,5 centimeter en de afstand in de rij ongeveer 28 centimeter.
Het betekent dat de maïsplanten perfect over het veld
verdeeld staan. Door deze ruitvorm hebben de planten
volgens Kverneland de optimale afstand om zich goed te
ontwikkelen. Ze hebben meer ruimte om te concurreren met
de buren als het gaat om licht en voedingsstoffen. En wat
misschien nog wel belangrijker is: ze hebben daardoor de
gelegenheid de beschikbare mineralen optimaal te benutten.
De tijd dat er mineralen in overvloed beschikbaar waren, is
door alle regelgeving immers voorbij.

Onderzoek uit 2015 in het oosten van Nederland gaf aan dat
deze teeltmethode een meeropbrengst gaf ten opzichte van
traditioneel gezaaide maïs van ongeveer vijf procent. Dat komt
toch al snel neer op een ton droge stof per hectare. Wageningen
UR heeft in 2016 twee onderzoeken gedaan. In Vredepeel bleek
geen meeropbrengst te zijn, ook niet bij een laagbemestingsniveau. In Marwijksoord was er een verschil van een ton droge
stof ten gunste van ruitzaai. Het grote verschil tussen beide
proeven konden de onderzoekers niet verklaren. Wageningen
UR zet het onderzoek komend jaar voort. Kortom, er lijken
voordelen te zitten aan ruitzaai, maar heel hard is het bewijs nog
niet. Daarvoor moeten proeven ook drie jaar worden herhaald.

Opnieuw delta-zaai
Ook Lemken wijkt met zijn nieuwe Azurit-zaaimachine af van
de gangbare 75 centimeter. Lemken blaast het deltazaaiprincipe nieuw leven in. Het werkt met twee rijtjes op
12,5 centimeter van elkaar, waarbij de zaadjes netjes in
driehoeksverband worden afgelegd. De afzonderlijke
planten hebben hierdoor 70 procent meer standruimte, bij
een plantaantal van 90.000 per hectare. Elk element zaait
twee rijtjes en de afstand tussen twee elementen bedraagt
standaard gewoon 75 centimeter, maar 37,5 centimeter is
ook mogelijk als de klant dat wil. In de rij is de zaaiafstand
groter dan bij de traditionele techniek en dat komt de
aflegnauwkeurigheid ten goede. Daardoor, claimt Lemken, is
ook een veel hogere rijsnelheid (tot 15 km/u) mogelijk.
Mocht de vrije ruimte tussen de rijen van 62,5 centimeter te
klein zijn voor de onkruidbestrijding, dan kan het halve
element aan weerszijden van het spuitpad worden
uitgeschakeld, zodat er een spuitpadbreedte ontstaat van
87,5 centimeter. Desnoods schakelt de machine maar één rij
af. Dan is het spuitpad 75 centimeter breed, zoals gangbaar.
De afstand van 12,5 centimeter tussen twee rijen is nog
zodanig dat korrelmaïs met een traditionele kolvenplukker
kan worden geoogst. Bij snijmaïs geeft de andere stand van de
planten geen kolfverlies bij de oogst. Lemken hoopt op een
meeropbrengst, maar geeft nog geen cijfers. Duits onderzoek
van Pioneer geeft een meeropbrengst van vijf tot zeven
procent, maar dat was wel met twintig centimeter tussen de
rijen. In 2017 gaat Lemken met de nulserie de markt op.
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Rijafstanden bij andere merken
Hoewel andere rijafstanden enkele voordelen lijken te
hebben, springen niet alle fabrikanten daar meteen op in. De
meeste staan op het standpunt dat er met een optimale
rijafstand van 75 centimeter een even hoge meeropbrengst
te halen is. Vaak kunnen ze wel iets anders leveren dan de
traditionele 75 centimeter. Marktleider Monosem heeft een
elektrisch aangedreven zaaimachine die op 37,5 centimeter
kan zaaien, maar daarmee is ruitzaai niet mogelijk. Deze
fabrikant, inmiddels onderdeel van John Deere, heeft een
zesrijer in het programma, die hydraulisch uitschuifbaar is en
daarmee kan variëren tussen 50 en 75 centimeter. Een
dergelijk zesrijer heeft ook Kuhn in het programma. Daarbij
kun je de rijafstand instellen tussen 40 en 80 centimeter.
Kuhn heeft geen machines voor ruitzaai, maar je kunt wel op
37,5 centimeter zaaien. Maschio Gaspardo kan ook op 37,5
centimeter zaaien, maar wel bij een kleine werkbreedte.
Ruitzaai is mogelijk. Kongskilde kan zijn machines ook op
37,5 centimeter rijafstand zetten, maar ruitzaai is daarbij
(nog) niet mogelijk. De Väderstad-machines kunnen
gemakkelijk van rijafstand wisselen. Dat geldt niet voor de
zaaimachines van Amazone.

De NT 1725 van John Deere
met de ExactEmerge-zaaitechniek is een machine
die snelheden tot 20 km/u
aan kan.

De Optima van Kverneland
is uitstekend geschikt voor
het zaaien op 75 centimeter, maar met het dubbele
aantal zaai-elementen en
de Geoseed-software zaait
hij ook in ruitverband.

Hogere rijsnelheid
Väderstad en Amazone hebben wel een andere troef: hun
hoge werksnelheid. Amazone kwam rond 2010 op de markt
met de EDX-zaaimachine. In plaats van de gangbare
werksnelheid van 6-8 km/u levert deze machine ook bij 12
km/u nog kwalitatief goed zaaiwerk. Volgens de fabrikant is
met deze machine ook een rijsnelheid van 15 km/u mogelijk.
De Xpress-zaaitechniek van Amazone bestaat eruit dat de
zaden niet per rij worden verenkeld, maar in een centrale
trommel. Buiten deze trommel heerst overdruk. In de
trommel is er onderdruk, die de zaden tegen de gaatjes trekt.
Als de gaatjes vervolgens aan de binnenkant worden
afgesloten, vervalt de onderdruk die de zaadjes vasthoudt.
Deze worden vervolgens door de overdruk buiten de
trommel in de slang naar het zaaikouter geschoten. In de
zaaivoor drukt een aandrukrol de zaadjes meteen vast, zodat
ze niet meer kunnen verrollen. Wat de capaciteit van de
machine verder verhoogt, is de centrale zaadtank en de
mogelijkheid de afstrijkers centraal vanuit de cabine te
bedienen. Dit geldt ook voor het verstellen van de zaaidiepte.
Er lopen ook in Nederland enkele EDX’en, die ten opzichte
van een traditionele Amazone ED een meerprijs hebben van
ongeveer twintig procent.

De Lemken Azurit zaait in
delta-zaai, waarbij de rijen
per element 12,5 centimeter uit elkaar liggen. Dit
hindert de oogst niet.

De Azurit plaatst de kunstmest midden tussen de
rijen, zodat die niet verder
van de plant ligt dan bij
traditionele zaai.

Controle met de iPad
Een machine die het in Nederland goed doet, is de Väderstad
Tempo. Bij deze machine werkt de verenkeling op overdruk.
Die drukt de zaadjes tegen de gaatjes van de draaiende
zaaischijf. Doordat een rolletje op het juiste moment tegen
de zaaischijf drukt, valt de druk weg en duwt een draaiende
uitdrukker het zaadje in de valbuis. Hierin heerst een
overdruk, waardoor het zaad met een snelheid van 50 km/u
wordt weggeschoten. Aan het eind van de valbuis zit een
zachte rol, die het zaadje opvangt en in de zaaivoor
deponeert.

Amazone ontwikkelde de
EDX met Xpress-verenkelingstechniek om met een
hogere snelheid te kunnen
zaaien.
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Väderstad heeft naast een Isobus-bediening ook een
bediening via een iPad. Een telsensor aan het begin van de
valpijp meet hoeveel zaadjes de valpijp in gaan en op deze
manier krijgt de chauffeur op de iPad in beeld hoeveel
dubbele of missers er zijn. Op deze manier kan hij eventueel
zijn rijsnelheid of de instellingen aanpassen en kan hij altijd
op de grens van de maximale capaciteit rijden. Op deze
manier zijn rijsnelheden van tussen de 15 en 20 km/u mogelijk.
In een DLG-onderzoek van alweer een aantal jaren geleden
waren de resultaten van de laboratoriumproef zeer goed,
met weinig dubbele en missers. Daarbij heeft DLG ook
gemeten bij 15 km/u. In een veldproef bleek zowel bij 9 als bij
12 en 15 km/u de aflegnauwkeurigheid goed. Een prima
prestatie dus.

Nauwkeurig bij 20 km/u
Een nieuweling bij de hogesnelheidszaaimachines is de
ExactEmerge van John Deere. In Europa heeft John Deere nog
niet veel bekendheid als leverancier van zaaimachines, maar
in Noord-Amerika is het daarin één van de belangrijke spelers.
John Deere werkt aan een gefaseerde invoering in Europa. In
Duitsland was afgelopen seizoen een klein aantal machines
op de markt, voor het komend seizoen zijn er meer beschikbaar.
In Nederland start de verkoop officieel pas vanaf seizoen
2018, maar volgens John Deere Nederland is er al wel
gerichte belangstelling van de Nederlandse loonwerkers. De
1725 NT ExactEmerge is een achtrijer in de driepuntshefinrichting. Hij kan worden gecombineerd met de FT
180-rijenbemester met fronttank. De verenkeling vindt
plaats met onderdruk. Zodra het zaadje de zaaischijf verlaat,
wordt het meegenomen door een borstelband, die het tot
vlak boven de zaaivoor brengt. Het zaadje blijft vast liggen
tussen de borstels. De snelheid van de band wordt
gesynchroniseerd met de rijsnelheid. Daardoor verrolt het
zaad niet in de zaaivoor. Zowel de zaaischijf als het bandje
wordt elektrisch aangedreven. Een generator op de machine
zorgt voor de benodigde spanning. Om te voorkomen dat de
zaaiaggregaten bij hoge snelheid gaan springen, hebben ze
een luchtbalg, te vergelijken met die van luchtvering.
Sensoren meten de druk in de balgen. Bij te grote afwijkingen
krijgt de chauffeur een signaal.
De DLG testte afgelopen jaar de 1725 NT. Daaruit kwam in de
laboratoriumtest een goede tot zeer goede aflegnauwkeurigheid, zelfs bij een rijsnelheid van 20 km/u. Bij veldtests
kwamen er alleen zeer goede resultaten uit de bus voor de
aflegnauwkeurigheid. Dat biedt perspectieven op het
moment dat de machine ook in Nederland onbeperkt
beschikbaar komt. Zaaien met hoge snelheid is één van de
mogelijkheden om de capaciteit te vergroten, omdat de
machines bij ons toch niet veel breder kunnen worden dan
twaalf rijen.
TEKST: Arend Jan Blomsma
FOTO’S: leveranciers, Blomsma
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Ook de Tempo van
Väderstad kan hoge
snelheden aan. Hij is
er niet alleen in een
getrokken uitvoering,
maar ook gedragen.

De Väderstad Tempo
kan via een iPad worden
bediend. De chauﬀeur
ziet ook meteen afwijkingen in het zaaibeeld.

De John Deere 1725
NT werkt uitstekend in
combinatie met de
TF 180-rijenbemesting

Een borstelband brengt
het zaad naar de zaaivoor. Hierdoor zaait de
machine ook nauwkeurig bij hoge snelheid.
De vering met luchtbalg
van het parallellogram
helpt daar ook aan mee.

