ZAAIMACHINE GETEST
Uitneembaar zaaien

ondernemen met

vaktechniek

Nieuwe John Deere 1725NT
John Deere testte de afgelopen maanden op een aantal plaatsen de eigen precisiezaaimachine in de maïs. Het is een machine
die past in de trend om op hogere snelheid te werken. Bij loonbedrijf Gebr. Freriks in Heelweg waren ze na 75 hectare zaaien
lovend over de machine. Tijd voor een eerste kennismaking.
De stofwolken achter de machine verraden al dat hier op
hoge snelheid wordt gewerkt wanneer we het perceel naderen waar de John Deere 1725NT op proef draait. Het is de
eerste keer dat deze precisiezaaimachine in Nederland wordt
getest. Deze machine past in de trend van precisiezaaien op
hoge snelheid. Voor deze test heeft dealer Jan de Winkel een
John Deere 6150R compleet uitgerust voor optimaal zaaiwerk. De trekker staat op dubbellucht, maar wel zo dat de
wielen niet over de zaaistrook rijden. Voorop zit de kunstmesttank met een inhoud van 1800 liter die bij de combinatie hoort.
De achtrijige zaaimachine achter de trekker is een volledig
eigen John Deere-ontwikkeling. Deze komt dus naast de
Monosem-machines die John Deere na overname van deze
fabrikant ook in het pakket heeft. Opvallend aan de machine
is het modulebouwsysteem van het hele zaaielement. Alle
onderdelen zijn daarbij stuk voor stuk na een simpele ontgrendeling te verwijderen. Hoe handig dat is, blijkt bij deze
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testrit als precies voor het eerst er een storing optreedt. De
sensor die in elk zaai-element aanwezig is, toont bij de start
van het zaaien direct aan dat er in één element geen zaad
wordt afgelegd. Chauffeur Frank en specialist Mark Beunk
van Jan de Winkel starten hun onderzoek naar de oorzaak
door de zaaibak te verwijderen. Die kan na het sluiten van
de toevoeropening eenvoudig worden afgenomen. Daarna
komt het zaaihuis vrij, dat ook met het verwijderen van één
vergrendeling en het losmaken van de vacuümslang is te verwijderen. De trechter wordt leeggegoten in de bak, waarna
ook de zaaischijf los kan worden gemaakt. Het zaaihuis is
een ingenieuze constructie waarbij het zaad door onderdruk
op de zaaischijf wordt gezogen. Het zaad wordt daarbij van
onderaf meegenomen naar boven. Instelbare afstrijkers en
opstaande randjes tussen de zaadopening moeten dubbelingen voorkomen. Boven in het zaaihuis zorgt een uitwipwieltje ervoor dat het zaad op het unieke deel van de zaaimachine valt. Bij John Deere valt het zaadje namelijk niet

1
Het zaad valt vanuit
het zaaihuis direct op
de zaaiband, die het
helemaal meeneemt
naar beneden.
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naar beneden of wordt het zelfs naar beneden geblazen,
maar vindt het transport plaats door een zaaibandje. Dit is
een soort borstelband die in een eigen huis draait. Het zaadje
zit vast tussen de borstelharen en wordt zo naar beneden getransporteerd. Vlak boven de grond wordt het zaadje dan uitgeworpen. Doordat de achterwaartse snelheid ongeveer gelijk is aan de rijsnelheid voorwaarts valt het zaadje bijna recht
naar beneden, wat een gelijke zaaiafstand moet garanderen.
Twee weken na opkomst blijkt het resultaat. De opkomst is
rond de 98 procent en de planten staan keurig op afstand.
Ook de afsluiting van de zaaielementen via GPS waar rijen
elkaar kruisen blijkt perfect te hebben gewerkt.
De borstelband was tijdens deze kennismaking precies de
plek waar het zaaien stokte. Eén zaadje was blijven steken in
het transport, waarna de rest van het zaad zich daarachter
ophoopte. Een misser die toevallig net optrad, maar die de
rest van het zaaiseizoen niet meer voorkwam.
Juist om verstoppingen te voorkomen, is het zaaihuis uitgerust met een roestvrijstalen geleidingsplaat voor het zaad.
In deze plaat zit ook de sensor die de aanwezigheid van het
zaad registreert. Voordeel van de borstelband is dat deze de
sensor ook continu schoonborstelt. De borstel wordt daarbij
met een veerspanner continu op spanning gehouden.

Elektrisch aangedreven
De hele zaaimachine wordt elektrisch aangedreven. Per zaaielement zijn twee elektromotoren aanwezig; de eerste voor
het aandrijven van het zaaiwiel, de tweede voor de zaaiband.
Omdat dit veel elektrisch vermogen vraagt, is de machine
voorzien van een eigen aggregaat dat werkt zonder koolstofborstels. Dat is rechtstreeks op de aftakas gemonteerd en is
goed voor 56 volt. Bewust is gekozen voor een hoog voltage
om te kunnen werken met een relatief laag amperage.
Om de zaaimachine universeel inzetbaar te maken, is deze
ook uitgerust met een eigen vacuümpomp. Deze wordt hydraulisch aangedreven. Ook is er een compressor, die ook via
de hydrauliek wordt aangedreven. De vacuümpomp is voor
de zaaiunit, de compressor is voor de drukbalgen op het zaai-
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element. Hiermee kan de druk traploos worden ingesteld. Dit
wordt gecombineerd met de bekende handmatige veerinstelling achter op het element. Daarmee kan de zaaidiepte
worden geregeld.
Passend in de huidige tijd is de besturing van de machine.
Deze is volledig volgens de Isobus-normen uitgevoerd,
waarmee deze achter elk merk trekker zou moeten passen.
Hoewel de machine dus ook op het scherm van de John
Deere zou kunnen draaien, heeft Jan de Winkel ervoor gekozen een eigen scherm voor de zaaimachine te monteren,
mede omdat dit ook geheel GPS-gestuurd is. Om dan overzicht te houden, is het handig om een wat groter scherm te
hebben dan standaard op de trekker zit. De machine wordt
met RTK-GPS aangestuurd. De chauffeur hoeft zich dus niet
te bekommeren om het in- of uitschakelen op het kopeind
of van zaairijen in een geer. Alles gaat automatisch en precies door de elektrische aandrijving van de zaaielementen.
Het is bij deze machine zelfs mogelijk om per zaairij vijf verschillende zaaidichtheden in te stellen. In de toekomst zou
je daarmee op een perceel kunnen variëren in aantal zaden
per vierkante meter, afhankelijk van de omstandigheden. Zo
lang daar geen goed systeem voor is, is het handig om vijf
zaaiafstanden in te programmeren en deze afhankelijk van
ras of teeltdoel in te zetten.
Na 75 hectare testen is chauffeur Frank in elk geval dik tevreden
met de machine. Vooral het werken op GPS in combinatie met
het in- en uitschakelen bevalt hem. “Ik kan veel sneller door de
bochten omdat het niet uitmaakt welke zaairij ik pak en waar ik
hem op de grond zet. Samen met de hogere snelheid zorgt dat
ervoor dat ik zeker één hectare meer per uur kan doen.”
In prijs is de machine vergelijkbaar met andere machines,
aldus Jan de Winkel. “Voor deze uitvoering met kunstmesttank en RTK-GPS moet je rekenen op een bedrag van rond de
€ 80.000,-, met afhankelijk van de uitvoering een meer- of
minderprijs.” Dit jaar hoopt De Winkel de demonstratiemachine te verkopen. Volgend jaar moeten er dan meer volgen.
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Het zaad wordt
van onderuit mee
genomen. Ribbels
en daarna instelbare
tasters moeten dubbelingen voorkomen.
3
De zaaischijf op het
zaaihuis. Een kap er
overheen zorgt voor
het vacuüm.
4
De zaadbakken zijn
gemakkelijk afneembaar. Leeg maken is
dus een eenvoudig
karweitje.
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Drie weken na de zaai
staat de maïs al in het
driebladstadium. De
opkomst is rond 98
procent. Alle planten
staan heel net op
afstand.
6
Het effect van
onkruidbestrijding.
Rechts meer gras
door een bespuiting.
Links onbespoten.
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