STERK WERK
Abonnementen op
precisielandbouw

ondernemen met

mensen

Gebr. Freriks, Heelweg
Al voor het derde jaar draait loonbedrijf Gebr. Freriks in Heelweg met de John Deere 8300i met NIR-sensor. Na een aanloopjaar is
het project nu zo uitgerijpt en succesvol dat ongeveer een derde van de klanten al een abonnement neemt op de precisielandbouwdiensten van het bedrijf. Ook neemt het aantal diensten toe.
“Het wordt nat aan het eind van de week, kunnen jullie bij
ons de laatste percelen maïs hakselen?” -“U bent geen klant
van ons, om hoeveel hectare gaat het en hoe wilt u de maïs
gehakseld hebben?” -“Gewoon eraf scheren, zoals altijd.”
- “Fijn, grof, drogestofafhankelijke snijlengte en wilt u een
rapport van de plaatsspecifieke opbrengsten en gehalten?”
- “Nee, gewoon hakselen, wat kost het per hectare?” - ”We
hebben geen hectareprijs, wij kennen uw maïspercelen niet,
evenmin als de kuil of sleufsilo en de transportafstand. Het
lijkt ons beter dat u uw eigen loonwerker nogmaals belt.”
Het gaat dit jaar vanwege de droogte anders, maar toch. Het
is een wel heel veelzeggend gesprek dat Remco Freriks vorig
jaar had met een potentiële klant. Freriks werkt toe naar een

18

GRONDIG 7 2018

situatie waarbij de boer op maat kwaliteit maïs en gras in de
kuil krijgt, met de bijbehorende opbrengsten, gehalten en
plaatsspecifieke opbrengstkaarten. Dit wordt desgewenst
gekoppeld aan een advies over graslandbeheer, bemesting,
onkruidbeheersing en voeradvies. Remco ziet dat als een
drieluik samen met de voorlichting. “Uiteindelijk zijn wij er
voor de passende uitvoerende diensten, maar dat altijd
nauw verweven met de voorlichting van de veevoerleverancier, de gras- of maïsspecialist en de bemestingsdeskundige.
Dan willen we toe naar een situatie waarbij de boer geregistreerde kwaliteit in de kuil heeft”, aldus Remco. Freriks werkt
dit jaar voor het derde seizoen aan dat traject en heeft al
flinke stappen gezet.

Gebr. Freriks
Rudy, Ina en Remco (foto) Freriks runnen samen het gelijknamige loon- en
grondverzetbedrijf in Heelweg (Achterhoek). Het bedrijf heeft vooral veehouderij
bedrijven als klant. Naast de landbouw voert het beperkt ook grondverzetactiviteiten
uit, waarbij het is gespecialiseerd in stratenwerk.
Ook heeft het bedrijf een eigen mechanisatietak. Freriks werkt hierin laagdrempelig en
zonder een verkoper op pad te sturen. Ina runt daarnaast nog een uitgebreide Farm- en
Countryshop. Gebr. Freriks heeft vijf vaste medewerkers in dienst en is V
 KL-gecertificeerd.
Meer informatie: www.gebrfrerikslmb.nl.

Volhouden
De basis is een John Deere 8300i-hakselaar met een NIR-sensor in de pijp. Gebr. Freriks is er het eerste jaar mee aan de
gang gegaan zonder de boeren te informeren of het door te
berekenen. Eerst ervaring opdoen en dan de ervaringen
delen met boeren, zo was de route. Dit bleek een goede zet.
Vooral in gras kostte het moeite de metingen goed te k rijgen.
“De NIR-sensor doet het goed, maar de hoeveelheidsberekening was niet op orde”, vertelt Remco. Freriks zette de tanden erin. “Als je in gras dikke proppen hebt, varieert de
invoer te sterk. Dat maakt de meting onnauwkeuriger. Je
moet dus zorgen voor constante zwaden, dus de boeren
goed instrueren of zelf harken.”
Freriks draait dus met een hark met middenafleg. Daarbij
wordt de werkelijke werkbreedte van de hark lang niet altijd
aangehouden, dus moet je de oppervlakte corrigeren. Een
ander belangrijk aspect was kalibratie. “Daar kwamen we via
John Deere achter. We hebben dus één van onze silage
wagens voorzien van een weeginrichting om zo de eerste
vracht te wegen om de opbrengstmeting te ijken.” Daarna
ging het goed. “We weten nu dat we ten minste 85 procent
nauwkeurigheid hebben en meestal veel nauwkeuriger, tot
slechts een paar procent afwijking.” Freriks geeft aan dat hij
al heeft meegemaakt dat ze met hun metingen fouten in de
Blgg-analyses ontdekten, omdat daar bijvoorbeeld niet de
juiste kuilinhoud was vastgesteld.

Na het eerste seizoen heeft Freriks de bevindingen met onderliggende plaatsspecifieke opbrengstkaarten, waarvoor het
met MyJohnDeere werkt, besproken met klanten. De verwachte interesse om gebruik te maken van deze diensten is er.
Freriks vertaalt het naar een hectaretarief dat het bedrijf
maandelijks doorberekent, op jaarbasis tegen de € 10,- per
hectare. Daarbij stuitte het weer op andere hobbels die het
moest tackelen. Elk perceel moet worden geregistreerd. Zelf
opmeten door een keer rond te rijden, is erg veel werk en wie
betaalt dat? Freriks rekent dat als extra dienst door. De officiële
perceelsgegevens van de boer kunnen niet zomaar worden
ingeladen. Verder komt het voor dat een boer zijn percelen
anders indeelt of samentrekt, zoals u zult aanvoelen meestal
zonder dit te melden of pas op het moment van actie. Dat
moet je dan weer verwerken. Ook dat vergt het nodige werk,
waar volgens Freriks in het programma nog stappen moeten
worden gezet. “Je moet er elke keer, bij elke klant en bij elke
opdracht bovenop zitten”, aldus Remco. “Door dit consequent
te doen, werkt het voor de klanten. Als je dit niet doet en de
medewerker de grens van het opgegeven perceel overschrijdt,
doordat er bijvoorbeeld twee percelen zijn samengevoegd,
stopt de bewerking. Dat moet je wel even door hebben.”

Uitbreiden diensten
John Deere heeft inmiddels ook stappen gezet. Zo is er naast
tonnage- en drogestofmeting een flink aantal parameters bij
Freriks heeft dit
jaar al ruim 2500
hectare kunstmest
gestrooid bij
boeren. Nu nog
met een vaste
dosering, maar het
bedrijf gaat dat
desgewenst ook
plaatsspecifiek
doen.
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Vaste kuilen
Vaste kuilen aanleggen is een vak apart. Freriks is daar bijzonder fel op. Naast het automatisch aanpassen aan de haksellengte aan het drogestofgehalte van de hakselaar
hakselt het bedrijf de maïs altijd wat fijner zodra die boven de zijplaten van de sleufsilo
uit komt. Dit om zeker te zijn van een goede conservering. Hieraan worden geen
concessies gedaan. Hiervoor zijn een wals en een extra zwaar contragewicht aangeschaft. Freriks rijdt de maïs vaak met een shovel en een trekker aan. Gras rijdt het bedrijf
vaak alleen aan met een trekker, omdat hier een rol aan zit en de verdichting volgens de
ervaring van de Achterhoekers beter is dan met een shovel.

gekomen. Denk aan meting van zetmeel, eiwit, suiker, NDF en
ADF. Mensen van John Deere zijn diverse malen geweest om
de ervaringen te bespreken teneinde verbeteringsstappen te
zetten. Freriks zelf heeft het aantal diensten om toe te werken
naar totale kwaliteitslevering rondom de maïs- en grasteelt
ook uitgebreid. Zo is er een kunstmeststrooier waarmee op
basis van de opbrengstkaarten plaatsspecifiek kan worden
gestrooid en is er voor dit seizoen een nieuwe Vervaet-
bemester met NIR-sensor aangeschaft. “We hebben met de
kunstmeststrooier dit jaar toch al ruim 2500 hectare gestrooid
bij klanten en er zijn al meerdere klanten die op basis van stikstof of fosfaat de drijfmest plaatsspecifiek aanwenden.”
Daarnaast leveren de opbrengstkaarten boeren goed inzicht
op in de toestand van hun perceel. “Aan de hand van de kaarten bespreken we met de boeren de resultaten en komen we
in samenwerking met de voorlichter tot een plan van aanpak”,
vertelt Remco. Als voorbeeld noemt hij een getrapt graslandvernieuwingsplan bij een klant, waarbij de volgorde en aanpak op basis van de opbrengstkaarten zijn gemaakt. “Dat is
zoals wij het zien. We bespreken het met de boer, die komt in
samenspraak met de voorlichter tot een plan en dat gaan wij
dan weer uitvoeren. Dan pakt iedereen de juiste rol”, aldus de

cumelaondernemer. Hij wijst daarbij ook op het loonspuiten
dat het bedrijf uitvoert. “Ook dit koppelen wij aan de ge
gevens. In dit verband zien we voor de toekomst nog goede
mogelijkheden in combinatie met gewasherkenning.”

Transparantie
Een belangrijk neveneffect voor Freriks is ook dat hij zo maïs
op basis van kilo’s en kwaliteit kan verhandelen. “Dat ging
meestal op hectarebasis. Nu kunnen we het doorverkopen
aan boeren op kilobasis met de bijgeleverde gehalten. Dan
weet de boer exact wat hij in de kuil heeft en betaalt hij voor
wat hij krijgt.”
Ook ziet Freriks het registratiesysteem als een belangrijke
tool binnen VKL. “Registreren en vastleggen moet eigenlijk
al en de druk daarop zal alleen maar toenemen. Met deze
werkwijze heeft de boer altijd een uitdraai van alle plaatsspecifieke werkzaamheden en kan hij zich verantwoorden.”
Ook een puzzelstukje in het streven naar gegarandeerde
kwaliteit in de kuil.
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S: Freriks

Hier een voorbeeld van een NIR-analyse voor stikstof en fosfaat op
een in dit geval behoorlijk gelijkmatig perceel. Afwijkend rood op
kopeinden heeft met s tarten en stoppen te maken.
Er is een nieuwe Vervaet aangeschaft met NIR-sensor om de mest op gehalten te kunnen
uitrijden. Ook hiervoor is belangstelling.

Naast het agrarische loonwerk voert Freriks ook beperkt grondverzetwerkzaamheden uit.
Daarbij heeft het bedrijf zich toegelegd op stratenwerk.
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