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“Telen in samenwerking
met het weer”
Weerstations zijn op veel akkerbouwbedrijven al onderdeel van
de dagelijkse bedrijfsvoering. Het delen van de verzamelde data
met gebruikers in de buurt is dat nog niet. Het Franse bedrijf
Sencrop probeert met deze zogenaamde cumulatieve data de
Nederlandse akkerbouwmarkt te veroveren en dat lijkt aardig te
lukken. Akkerbouwer Maarten Heijne besloot vorig jaar om naast zijn
akkerbouwbedrijf Heijne Agro als vertegenwoordiger aan de slag
te gaan voor Sencrop Nederland en Vlaanderen. Hij merkt dat in de
ontwikkeling naar precisielandbouw veel telers behoefte hebben
aan vergelijkingsmateriaal voor hun verzamelde data uit de weerstations. “Zo kan de beschikbare data eﬃciënt worden ingezet voor het
beter uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.”
De doelstelling van Sencrop is om
de Nederlandse akkerbouwers
samen te laten werken met het
weer door inzicht te geven in de
nabijgelegen percelen. Heijne: “Dit
doen we door de data eenvoudig
en toegankelijk beschikbaar te
stellen in de Sencrop-app. Regen,
temperatuur, luchtvochtigheid,
windsnelheid en windrichting
zijn – afhankelijk van het type
weerstation – allemaal direct af
te lezen. Daardoor kunnen telers
gemakkelijker beslissingen nemen

om bijvoorbeeld wel of niet te
gaan rooien als er een regenbui
is geweest. Ook bij het bepalen
van het juiste spuitmoment tegen
bijvoorbeeld phytophthora leveren
onze weerstations waardevolle
data op. Wij noemen dat beslissingsondersteunende modellen.
Dat je daarbij niet alleen hoeft uit
te gaan van je eigen data, maar via
onze community de gegevens ook
kan spiegelen aan data bij collega
akkerbouwbedrijven maakt ons
product zo uniek en praktisch.”
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Het meekijken biedt nog extra
voordelen, omdat het ook inzicht
geeft in percelen die wat verder
weg liggen. “Vaak wordt het
weerstation dan ook gezamenlijk
met een collega akkerbouwbedrijf
aangeschaft, waardoor de kosten
gedeeld worden”, aldus Heijne die
bij zijn activiteiten voor Sencrop
gebruikmaakt van zijn netwerk
die hij heeft opgebouwd toen hij
voor AVR en Miedema werkte en
tijdens de werkzaamheden die
hij uitvoert voor Mooij Agro: “We
zijn nog maar een jaartje bezig en
in Nederland zijn we nog niet zo
heel groot. Maar in totaal staan
er op de Europese akkers al ruim
4000 weerstations, met name
in Frankrijk, België, Duitsland en
sinds kort dus ook een aantal in
Nederland. Onze weerstations
staan van Noordoost-Groningen
tot Limburg en Noord-Holland:
overal hebben telers interesse in
deze vernieuwende technologie
die perfect past in de precisieland-

bouwvisie die veel akkerbouwers
hanteren.”
Sencrop zal ook op de Interpom
zijn producten tonen en hoopt
binnen afzienbare tijd de grootste
aanbieder van online weerstations
en akkerbouwmatige dataverzameling te worden. “Hoe groter de
community, hoe waardevoller de
data die gedeeld wordt. We werken daarom hard aan het maken
van koppeling met gewas-adviesmodellen, zoals phytophthora
waarschuwingssystemen. Hierdoor
kunnen telers gaan samenwerken
met het weer en echt geld gaan
verdienen met ons systeem.” ■
MEER INFORMATIE OVER
SENCROP?
Maarten Heijne
Tel. 06-13640157
E-mail: maarten@sencrop.com
Website: www.sencrop.nl
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Steve (foto) en Sven Vierstraete
zijn het meest trots op de
Python, het paradepaardje van
Beyne.

Robuuste spuitbouwer Beyne opent
jacht op Nederlandse markt
De Anaconda, de Cobra, de Python en de afbeeldingen van een
jachtluipaard. Allemaal symbolen die passen bij de Belgische
spuitbouwer Beyne. Sven en Steve Vierstraete namen het bedrijf
acht jaar geleden over en veroveren met de degelijke veldspuiten
langzaam maar zeker de harten van de Nederlandse akkerbouwer. Steve Vierstraete: “We mikken op een verdubbeling van het
aantal Beyne-spuiten in Nederland, maar dat zal sterk afhankelijk
zijn van de verdiensten bij de akkerbouwbedrijven.”
Steve is het technische brein bij
Beyne, zijn broer Sven gaat meer
over de verkoop. Hij bezoekt de
beurzen en klanten in het buitenland. Op het moment van de
reportage verblijft hij in Roemenië,
een belangrijk afzetgebied voor
zowel de getrokken als gedragen
spuit. “Momenteel gaat bijna de
helft van onze machines naar
Frankrijk, een kwart naar België en
vijftien procent naar Roemenië. De
overige tien procent verkopen we
aan Nederlandse akkerbouwers. We
hopen in de komende jaren onze
producten nog aantrekkelijker te
maken voor de Nederlandse telers
door aan te sluiten op de wetgeving, maar vooral door voorop te
lopen in techniek, betrouwbaarheid
en service.”
NIEUWE WIND
Het meest trots is Steve op de
Python, toch wel het paradepaardje

van Beyne. “Toen ik samen met
mijn broer en een compagnon in
2010 dit bedrijf overnam van Marcel
Beyne wilden we een nieuwe wind
door het bedrijf laten waaien. De
vorige serie was weliswaar goed,
maar toch sterk verouderd. De
nieuwe machines zorgden eigenlijk
direct voor een stijgende verkoop.
De Python is daarvan het meest
verkochte model, omdat er zes
verschillende tankvolumes onder
gezet kunnen worden.”

De Nederlandse telers die kiezen
voor Beyne doen dat vanwege de
wielbesturing. De Python wordt
standaard uitgerust met wielbesturing die proportioneel aangestuurd
wordt door middel van een gyroscoop (elektronisch kompas) en
werkt in functie van de indraaisnelheid van de trekker. ”Hierdoor
wordt een correcte spoorvolging
gegarandeerd. De spuitboom is

daardoor rustiger, stabieler tijdens
het sturen. Ook dat gegeven maakt
de Python extra populair”, stelt
Vierstraete. “In de afgelopen acht
jaar dat wij het bedrijf leiden, is
de Python verantwoordelijk voor
het grootste succes.” De modellen PLK en Cobra zijn uitgerust
met disselbesturing: het knikpunt
van de spuit bevindt zich precies
tussen de achteras van de trekker

en de achteras van de spuit, en in
optioneel proportionele sturing wat
een correcte spoorvolging gegarandeerd.
UNIVERSELE NAMEN
De namen van Beyne doen denken
aan de wildernis en de luipaarden
in de productfolders versterken
dat gevoel. Toch zijn de broers
Vierstraete de rust zelve. “We heb-

“CORRECTE
SPOORVOLGING
GARANTIE”
De Python wordt afgemonteerd in de werkplaats die in Ichtegem staat. Deze uitvoering is 36 meter en heeft een
tankvolume van 4200 liter met dop per dop lucht-aansturing.
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VOORWOORD
Na droogte komt...
Aan het einde van 2018 kijken we
terug op het teeltseizoen, is er
aandacht voor de bewaring en wordt
er alweer volop vooruitgekeken naar
2019!
In deze editie van de
Akkerbouwkrant neemt de
Interpom Primeurs in Kortrijk
een belangrijke plaats in. Hier
worden traditiegetrouw veel
nieuwe machines en methoden
gepresenteerd. Ondanks dat de
beurs in België plaatsvindt komen
er jaarlijks veel Nederlandse
akkerbouwers op af. Inspiratie
opdoen, contacten leggen of gewoon
even mooie glimmende machines
kijken.
We geven een kijkje achter de
schermen bij de ontwikkeling van
de nieuwe ventilator gemaakt
door Tolsma-Grisnich, dat de
naam van het nieuwe model op
de Interpom bekendmaakt. Ook
gaan we langs bij Vegniek, een

Beyne wil de Terradisc Pro nog meer in de markt zetten.
ben gekozen voor namen met een
verhaal en geen saaie afkortingen.
Bovendien zijn onze namen in alle
talen hetzelfde en begrijpt iedereen
wat het is. Bovendien zijn alle diernamen afkomstig van diersoorten
die wendbaar zijn, gelijk aan onze
spuitbomen. Het luipaard komt
over van een bedrijfsovername
van een Oostenrijks bedrijf (Vogel
en Noot), waardoor we nu ook de
Rotorkopeg Arterra MS & Grip en
de Terradisc Pro in ons assortiment
hebben. Omdat het goed past bij
onze slangennamen hebben we dat
zo gehouden. We zijn ook een jong
en ambitieus bedrijf en daar past
een ‘wilde uitstraling’ ook goed bij.”
BETROUWBAARHEID
Duurzaamheid is een tweede
speerpunt van het Belgische bedrijf.
Alle machines zijn gezandstraald,
gemetaliseerd en gepoederlakt

en gaan daardoor extra lang mee.
Maar het belangrijkste focuspunt
is betrouwbare spuiten leveren.
“We willen een meerwaarde bieden
door service, maatwerk en kwalitatief hoogstaande spuiten maken
die lang mee gaan. Omdat onze
spuit is ontwikkeld voor de aardappelteelt en daar al jaren succesvol
draait, hebben we veel ervaring
opgedaan in het produceren van
betrouwbare spuittechniek voor de
akkerbouwteelten. We hebben in
Nederland al goede contacten in
verschillende akkerbouwgebieden.
Komende jaren hopen we in de
Noordoostpolder en Flevoland ook
meer spuiten te kunnen leveren via
dealers in dat gebied.”
VERWACHTINGEN
Voor de komende jaren is de
Nederlandse markt dus een
belangrijk focusgebied. Steve

innovatieve nieuwkomer op de

Vierstraete wil echter niet overhaast te werk gaan: “We zijn nu
acht jaar bezig en een mens wil
altijd meer. Roemenië en Nederland
zijn wel duidelijke groeimarkten
voor ons, maar ik hoop vooral in de
komende jaren dit werk te blijven
doen. Ik zal altijd op de werkvloer
actief blijven, want dat vind ik mooi
om te doen. Ook gaan we proberen
onze grondbewerkingsmachines
zoals de Terradisc Pro nog meer in
de markt te zetten. Ook verwacht
ik met de Anaconda 1800 en 2000
veel marktaandeel te pakken bij
de zelfrijdende spuiten. Die zijn
gebouwd op een bestaand onderstel en daarvan maken wij zelf de
opbouw. Hierdoor is ons productgamma compleet.”
OPEN DAGEN
Begin december (van 6 tot en met
9 december) houdt Beyne open

dagen om dealers en akkerbouwers
een kijkje achter de schermen te
geven in de nieuwe productlocatie
waar de montage van de spuitmachines en grondbewerkingsmachines van Beyne plaatsvindt.
“Donderdag 6 december organiseren we een dealerdag. Vrijdag,
zaterdag en zondag is iedereen
welkom. Tijdens die dagen is er
ook een tombola. Iedereen die dan
een machine gaat bestellen, maakt
kans op mooie prijzen waaronder
een hogedrukreiniger en een GPSsysteem van Müller.” ■

mechanisatiemarkt. Eigenaar Erik
van der Vegt is het brein achter
deze hard groeiende organisatie in
Luttelgeest.
Een ander merk dat hard aan de weg
timmert, is het Oostenrijkse merk
Pöttinger. Gaat deze nieuwkomer de
Nederlandse markt veroveren? Dat is
in elk geval wel het doel van Beyne in
België. In deze editie maakt u nader
kennis met de mensen achter deze
bedrijven.
Naast de Interpom is er ook aandacht
voor de afzetstrategie (Nedato),
teeltbegeleiding (ICL/Alliance &

MEER INFORMATIE OVER BEYNE?
Beyne NV
Website: www.beyne.be
Tel. +0032 (0)51 58 85 34
CP: Stefan van Meurs,
Salesmanager Nederland,
stefan.vanmeurs@beyne.be,
0614407114

BASF) en ontbreken onze vaste
rubrieken Aan tafel bij... en Delphy’s
Actuele Akkervraag natuurlijk niet.
Voor de gehele akkerbouwsector
zal 2018 een jaar zijn die we niet
snel vergeten. Tegenvallende
opbrengsten in de uien en
aardappelen door de extreme
droogte, die tot ver in het najaar
aanhield. De oogstomstandigheden
waren meestal prima, hoewel dat
letterlijk wel wat stof deed opwaaien.
Is 2018 een opmaat voor de komende
jaren of gaat 2019 weer totaal anders
worden? Met Broere Beregening
gaan we in elk geval dieper in op
het zelfvoorzienend vermogen van
akkerbouwers door middel van
wateropslag.
Allemaal ontwikkelingen die we
de komende tijd op de voet blijven
volgen, omdat ze nou eenmaal
van grote invloed kunnen zijn op
de toekomstige bedrijfsvoering,
de teeltstrategie, het bouwplan en
wellicht zelfs op de visie.
Ook dit keer hopen wij dat u
veel leesplezier beleeft aan de
Akkerbouwkrant.
Met agrarische tekstgroeten,
Richard Bender
Eindredacteur

Tijdens het spuiten is de spuitboom vergrendeld, waardoor de boom mooi strak blijft en een egaal spuitbeeld geeft.
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“Alles is anders aan deze nieuwe
ventilator”

Bewaarspecialist Tolsma uit Emmeloord presenteert tijdens de
Interpom Primeurs in België haar nieuwe generatie ventilatoren.
De naam kunnen wij nog niet bekendmaken, want dat zal op de
beurs zelf gebeuren. Maar de ontwerper van de nieuwe ventilator geeft ons wel een uniek kijkje achter de schermen. Frits
Schnoor is productontwikkelaar binnen de ventilatie-afdeling bij
Tolsma en is vooral gespecialiseerd in lucht- en geluidstromen:
“Ventilatoren worden door heel veel fabrikanten gemaakt. De
kracht van onze ventilatoren is het rendement en de agrarische
toepassing. Energieverbruik en geluidsoverlast worden steeds
belangrijker. De nieuwe ventilatoren produceren dan ook een
stuk minder geluid en zijn veel zuiniger.”
Reden voor de vernieuwing is niet
alleen de milieuwetgeving rondom
energiebesparing of geluidsbeperking, maar ook doordat de eisen
van de akkerbouwers veranderd
zijn. Steeds grotere bewaarloodsen
en steeds langere bewaarcyclussen
hebben ervoor gezorgd dat deze
nieuwe ventilator ontwikkeld is.
Schnoor: “Als je meer product wil
bewaren, dan heb je overeenkomstig meer lucht nodig om te kunnen
ventileren. Om aan die vraag te
voldoen is besloten deze stap te
maken. De ventilatoren die we nu
op de markt brengen zijn dusdanig
veel stiller, dat je drie keer zoveel

lucht in de ruimte kunt installeren
zonder meer geluid te produceren.
In sommige gevallen zelfs minder
geluid dan voorheen.”
VERFIJNDER EN MODERN
Schnoor gebruikte bij het ontwikkelingsproces zijn kennis op
het gebied van luchtstroming en
kennis van geluid: in zijn vrije tijd
is hij geluidstechnicus. “Uiteraard
zijn er heel veel uitdagingen die
overwonnen moeten worden
om tot een dergelijk product
te komen. De combinatie van
jarenlange ervaring met de huidige
ventilatoren en nieuwe simulatie-
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Frits Schnoor is
productontwikkelaar binnen
de ventilatie-afdeling
bij Tolsma en is vooral
gespecialiseerd in lucht- en
geluidstromen.

technieken om luchtstromen in
kaart te brengen hebben geresulteerd in deze nieuwe generatie
bewaarventilatoren. Alles is anders
aan deze ventilator. De details zijn
totaal anders: de schoepen zijn
aerodynamischer, de motoren zijn
beter geïntegreerd waardoor ze de
stroming niet meer beïnvloeden.
Alles is verfijnder en gemoderniseerd, zowel voor onze blaas- en
zuigsystemen.”
De ventilator presteert ook nog
eens beter. “Je kan wel een verbeterslag maken op het gebied
van geluidsoverlast, maar als de
luchtverplaatsing minder wordt
dan heeft dat geen zin gehad.
Deze ventilatoren presteren ook

op dat vlak even goed, ze zijn
beter dan de voorgangers en
ook beter dan de ventilatoren
die onze concurrenten momenteel aanbieden.” Ook dragen de
ventilatoren bij aan een constantere bewaarcyclus: “In termen van
bewaarverliezen is het laatste deel
van de bewaring vooral gericht op
het zo min mogelijk gaan ontvochtigen. Als je met de enorme
luchthoeveelheden die je tijdens
de droogperiode hebt gebruikt het
hele jaar door blijft beluchten, dan
blaas je je eigen product de schuur
uit. Onze ventilatoren zijn volledig in toeren regelbaar, zodat je
gedurende de hele bewaarcyclus
de luchtverversingshoeveelheid
kunt aanpassen aan je product. En

daarmee behaalt de teler ook de
energiebesparing, die onze klanten
die de EC-ventilatoren gebruiken,
al gewend zijn.”

“BETERE LUCHTVERPLAATSING
DAN VOORHEEN”
VISION CONTROL
Wat blijft ten opzichte van die ECventilatoren, is de koppeling met
de bewaarcomputer van Tolsma.

“De Vision Control is volledig afgestemd op deze nieuwe ventilator.
De temperatuurhuishouding en de
stroomwaarden kunnen we met
deze nieuwe ventilator nog beter
monitoren. Hierdoor wordt nog
inzichtelijker wat de ventilator
doet in de schuur, omdat we exact
weten wat interne motortemperaturen betekenen. Het is ons eigen
ontwerp, terwijl we voorheen
moesten anticiperen op de instellingen van derden.”
Schnoor durft te stellen dat de
nieuwe generatie qua betrouwbaarheid op het ouderwetse
niveau van de asynchroonmotor
zit. “Dat vinden wij als leverancier
ook heel belangrijk, want een

ventilator moet het gewoon doen.
Akkerbouwers willen zich niet
druk hoeven te maken over de
ventilator in de bewaarloods. Daar
bovenop komt nog de energiebesparing en akkerbouwbedrijven
voldoen hiermee aan alle voorwaarden om aanspraak te maken
op de energie-investeringsaftrek.
Het is de EC, maar dan beter.” ■
MEER INFORMATIE?
Tolsma Techniek Emmeloord B.V.
W: www.tolsmagrisnich.com/nl
E: info@tolsma.nl
T: 0527-636465
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“D.T. DIJKSTRA INTRODUCEERT HOOG CAPACITEITS
SORTEERMACHINE VOOR POOTGOEDTELERS: GRADE 2- 25”
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“Nauwkeurige maatsortering voor
pootgoed en aardappelverwerkende
industrie”
DT Dijkstra sorteerinstallaties en reinigingsmachines uit
Emmeloord introduceert tijdens de Interpom Primeurs 2018
de vernieuwde tweedeks GRADE 2-25 sorteermachine. De
sorteermachine zorgt ervoor dat telers direct na de oogst een
flexibele, breed inzetbare machine tot hun beschikking hebben
voor het snel sorteren van pootgoed en een nauwkeurige
maatsortering voor de aardappelverwerkende industrie.
Voor pootgoedtelers is de GRADE
2-25 ideaal omdat bij de oogst
direct achter de stortbak en met
hoge capaciteit, nauwkeurig de
boven- en ondermaat te scheiden zijn. Elke productstroom
kan daarna zijn eigen specifieke
bewerking ondergaan en apart
worden opgeslagen. “Dankzij de
vernieuwde frequentiegeregelde
besturing en de uitgekiende en
instelbare schudbeweging kan het
product later met dezelfde machine
nauwkeurig gesorteerd worden in
verschillende pootgoedmaten. Voor
extra sorteernauwkeurigheid komt
er, naast de standaard variant met

een zeefdeklengte van 1.300 mm,
ook een variant met een zeefdeklengte van 1.600 millimeter”, aldus
een woordvoerder over de machine
die voor het grote publiek op de
beurs in Kortrijk zijn vuurdoop zal
ondergaan.
Aardappelverwerkende industrie
De GRADE 2-25 is ook uitermate
geschikt voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Met
gereinigde of gewassen aardappelen haalt de machine een capaciteit
van vijftig ton per uur. “Door de
combinatie van een hoge capaciteit
en een marktconforme aanschaf-

prijs zorgt de GRADE 2-25 voor
een lage kostprijs per kilogram verwerkt product”, zo laat de fabrikant
uit Emmeloord optekenen.
SNEL WISSELEN
Het grote zeefoppervlak van de
GRADE 2-25 is verdeeld in drie
handzame zeven van elk 850 x
1.300 millimeter. Het wisselen van
de zeven kan door één persoon
uitgevoerd worden. Het centraal
bediende klemsysteem zorgt voor
een snelle zevenwissel en garandeert volgens Dijkstra een goede
klemming.
INSTELMOGELIJKHEDEN
Zoals elke sorteerder van de fabrikant uit de Noordoostpolder is ook
de GRADE 2-25 optimaal instelbaar
voor elk gewenst sorteerresultaat.
“Met de uitgebreide instelmogelijkheden voor schudbeweging,
het stopmoment en de transport-
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snelheid is het voor akkerbouwbedrijven mogelijk een optimale
balans te vinden voor capaciteit en
sorteernauwkeurigheid en wordt
voor iedere individuele partij de
gewenste sorteerkwaliteit bereikt”,
aldus de boodschap die het bedrijf
op de Interpom zal uitdragen over
deze nieuwe tweedeks sorteermachine. ■

MEER INFORMATIE?
Machinefabriek D.T. Dijkstra
W: www.dtdijkstra.nl
T: 0527-697731
CP: Harco Christiaans, Global
Sales- and Aftersales Manager ,
harco@dtdijkstra.nl, 06-20006411

Product
kenmerken:

DE PRODUCTKENMERKEN VAN DE NIEUWE GRADE 2-25 ZIJN:
• Een onafhankelijk aangedreven en in hoogte verstelbaar uittikkersys
teem
• Weinig vrije ruimte nodig rond de machine voor het wisselen van de
zeven
• Instelbare zeefdekhoek voor optimaal sorteerresultaat
• Beide zeefdekken zijn voorzien van eigen excentrische aandrijfas

WTC
PARDOEN
X
E
LEEUW
WOENSDAG 12 DEC. 2018
10:00 UUR – 18:00 UUR
DONDERDAG 13 DEC. 20
18
13:00 UUR – 22:00 UUR
VRIJDAG 14 DEC. 2018
13:00 UUR – 22:00 UUR
ZATERDAG 15 DEC. 2018
10:00 UUR – 17:00 UUR
Keuzes maken? Eerst maar naar de Landbouwbeurs! 12 t/m 15 december in WTC Expo Leeuwarden
Over een investering of koerswijziging in je bedrijfsvoering wil je goed nadenken. Gelukkig kun je op
de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs alle nieuwste technieken, machines, innovaties, diensten en
producten bij elkaar zien, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Dus sta jij voor een dilemma?
Eerst maar naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs!
Interessante lezingen en workshops

Verder dit jaar op de Landbouwbeurs:

Dit jaar zijn er veel interessante lezingen en workshops.

• NIEUW: ProCROSS kalveren

Zo geeft Agrarisch Jongeren Friesland in samenwerking

• Toonaangevende bedrijven op het gebied van stal-

met Rabobank, AB Vakwerk, LTO Noord en twee

inrichting, melktechniek, trekkers, oogstmachines,

agrarische coaches de workshop Het bedrijf overnemen?

ﬁnanciën, bouw, diervoeders en nog veel meer

waarin alle ingrediënten voor een weloverwogen keuze

• Fabrikanten, importeurs en dealers exposeren en

aan bod komen. Verder vertelt Agriﬁrm in een workshop

demonstreren de nieuwste machines en primeurs

hoe je meer uit je eigen ruwvoer haalt met TMR Constant

• Melk van het Noorden Plein

en wordt er dit jaar een speciaal spuitlicentie programma

• Meer dan 200 merken en producten uit

voor veehouders en akkerbouwers gericht op spuit-

diverse segmenten

techniek en precisielandbouw aangeboden.
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BODEMBEHEER

DELPHY’S ACTUELE AKKERVRAAG:

Welke kansen bieden de
komende wintermaanden?
Delphy-adviseur Klaas Froma geeft telers graag advies over de grondbewerking.

Veel akkerbouwers hebben de gewassen vroeger van het land
dan gebruikelijk. Aan Delphy-adviseur Klaas Froma stelden wij de
vraag wat deze relatief vroege oogst betekent voor de komende
maanden. Heeft het land dat extra lang braak ligt nu meer
aandacht nodig? Is het raadzaam om de extra tijd te benutten
om een keer extra te kilveren of te cultiveren? Of zorgt deze
unieke situatie ervoor dat dit jaar juist uitermate geschikt is om te
starten met een groenbemesterteelt?
Klaas Froma gaat eerst in op de
consequenties die de droge zomer en de daaropvolgende oogst
heeft op de winteractiviteiten:
“De aardappelen en de suikerbieten zijn vroeg geoogst. Wat ga je
dan met je grondbewerking doen?
Wij adviseren telers die normaal
gesproken eind november, begin
december de hoofdgrondbewerking uitvoeren om nog wel
een groenbemester in te zaaien.
Zodat de grond bedekt is. Dat is
beter voor het bodemleven en de
aanvoer van organische stof. Ook
benutten veel telers deze periode
om grondverbetering door te voeren. Denk hierbij aan de aanleg
van nieuwe drainagesystemen of
het kilveren van de percelen.”
Bij Delphy komen de laatste
weken dan ook behoorlijk wat telersvragen binnen over de moge-

lijkheden om de bodemkwaliteit
te verbeteren. Froma stimuleert
deze ontwikkeling en juicht het
zelfs toe: “Ja, vooral telers die half
september bieten hebben gerooid
en daarna een groenbemester
hebben ingezaaid. We horen vaak
dat die akkerbouwers kiezen voor
een omschakeling naar ecoploegen of niet-kerende grondbewerking. Telers maken van de nood
een deugd. Het jaar 2018 is door
alle gebeurtenissen daardoor
wel een heel mooi omschakeljaar
geworden.”

“VAN DE NOOD
EEN DEUGD
MAKEN”

RUST
Volgens Froma zijn de recente
klimaatgebeurtenissen weliswaar lastig geweest tijdens het
groeiseizoen, maar momenteel
valt er goed mee te werken. “We
merken dat de planning na de
hoofdteelt rustiger uitgevoerd kan
worden. Telers die willen bekalken, vaste mest, compost of een
groenbemester inzaaien nemen
daar nu de tijd voor. Ik zie ook dat
het aantal telers dat een groenbemester zet toeneemt. Het mooie
hieraan is dat er vooraf goed
nagedacht kan worden over welke
type groenbemester er ingezaaid
wordt.”
NADEEL
Het enige nadeel is dat de droogte ook in het najaar lang heeft
aangehouden. Froma: “Telers die
vroeg een groenbemester konden
inzaaien hebben daardoor percelen gehad die lang droog lagen.
Bij sommige akkerbouwbedrijven
is er geploegd en een groenbemester gezaaid die eigenlijk de
hele winter moet blijven staan. De
eerste drie weken na het ploegen
stond dat volledig droog en deed
de groenbemester dus niks. Het
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wil nu wel een beetje groeien
door de regen die we hebben gehad, maar het komt niet helemaal
uit de verf.”

“GRAAG EEN
NACHTVORSTJE
DEZE WINTER”
Froma hoopt dat de komende
winter gaat zorgen voor de terugkeer van de bodembalans. “Van
mij mag het wel droog blijven als
er maar wat mooie vorst overheen
komt. Er hoeft ook geen bakken
regen te vallen, want droogte
in de winter is niet slecht voor
de grond. Vooral als er dan een
keer een nachtvorstje overheen
gaat. Er is ook op veel plaatsen al
(winter)tarwe gezaaid en voor die
telers is het te hopen dat er regelmatig een regenbui passeert.”
TEELTSTRATEGIE
Tot slot wil Froma nog benadrukken dat het extreem droge jaar
2018 geen opmaat is om de stra-

tegie voor komende jaren volledig
om te gooien: “Vorig jaar was het
extreem nat en zijn er massaal
spitmachines gekocht. Allerlei
strategieën om de nattigheid de
baas te kunnen, konden dit jaar
weer de prullenbak in. Daarom
adviseer ik ook met de ervaringen
van dit jaar in het achterhoofd
om volgend seizoen en de jaren
erna gewoon vast te houden aan
de gekozen strategie. Want de
meeste telers doen toch het liefst
ondernemen op een manier die bij
ze past. Natuurlijk ligt dat anders
voor akkerbouwers die willen
omschakelen naar NKG, maar ga
niet ineens omschakelen omdat dit jaar zo extreem droog is
geweest. Kies voor een strategie
waar je volledig achterstaat, want
daar bereik je op de lange termijn
uiteindelijk toch het meeste rendement en werkplezier mee.” ■

AMAZONE
kunstmesttechniek
New Line

High Line

Kunstmestvriendelijk roerwerk
Optioneel 200 Hz weegtechniek,
oprolbaar afdekkleed en tot
16 secties schakelen

Trechterinhoud: 1.400 l tot 4.200 l
Kunstmestvriendelijk roerwerk
Optioneel 200 Hz weegtechniek
Oprolbaar afdekkleed
Mechanische of hydraulische
aandrijving tot 128 secties schakelen

ZA-V

ZA-TS

Comfort, daadkracht en ISOBUS

De capaciteitsstrooier

Werkbreedte: 10 m tot 36 m
Trechterinhoud: 1.400 l tot 4.200 l

Werkbreedte: 15 m tot 54 m

*Informeer bij uw AMAZONE dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

Akkerb. Krant - Advert AMAZONE - Strooijers 1

www.amazone.de

31-10-2018 11:57:08
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Gezonde grond bevat een rijk bodemleven, geeft planten precies wat ze
nodig hebben en zorgt voor weerbare en voedselrijke gewassen.
Veelvuldige grondbewerking en een gebrek aan bodemleven verstoort
de opbouw van humus. PHC Biovin Granulaat met natuurlijk fulvine,
humuszuren en sporenelementen stimuleert de humusvorming.
Biovin Granulaat is goed verstrooibaar en een must voor iedere bodem!

We Grow Soil.
+31 (0)13 720 0300 | info@phc.eu | www.phc.eu
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AAN TAFEL BIJ...:

“Zelfs de frietfabrikant gaf ons
complimenten”
Akkerbouwer Eric Pelleboer gebruikt sinds vorig seizoen 1,4SIGHT om optimale kiemrust te behalen.

Kwaliteit is een steeds terugkerende factor. In het veld, maar
meer en meer ook in de bewaring. Om optimale kiemrust te
behalen gebruikt akkerbouwer Eric Pelleboer uit Tollebeek
sinds vorig seizoen 1,4SIGHT. Het product van BASF zag
Pelleboer via social media op zijn tijdlijn verschijnen. Na de
ervaringen van enkele collega’s te hebben aangehoord besloot hij het gebruik van deze natuurlijke kiemrustverlenger
aan te kaarten bij zijn adviseur van Profyto-DSD.
Pelleboer heeft veertig hectare in eigen bewerking waarop
frietaardappelen, pootgoed, uien,
witlof, suikerbieten en graan worden verbouwd. De frietaardappelen van het ras Innovator neemt
daarvan zes hectare in beslag. De
kwaliteit van de aardappelen viel
de teler uit de Noordoostpolder
- gezien het seizoen - honderd
procent mee. Om die kwaliteit
ook in de bewaring te behouden
past hij 1,4SIGHT toe tijdens de
bewaarperiode. “De werkzame
stof van 1,4SIGHT is een aardappel eigen stof. Daarmee is dit
product een duidelijk voorbeeld
van de overgang naar groenere
gewasbeschermingsmiddelen.
Dat is voor mij wel een belangrijk
argument om hiervoor te kiezen.
Daarnaast heb je met 1,4SIGHT
geen gevaar bij vervluchtiging
richting ons pootgoed. Hetgeen
wel het geval was toen we nog
met chloor werkten.”
Pelleboer staat altijd wel open
voor nieuwe producten waarmee
collega akkerbouwers goede
ervaringen hebben, maar het product moet natuurlijk wel passen in

de bedrijfsvisie en teeltstrategie:
“Ik ben nieuwsgierig genoeg om
dan ook ervaringen op te willen
doen met bepaalde producten.”
En daar heeft hij tot noch toe
totaal geen spijt van: “De eerste
ervaringen met 1,4SIGHT zijn zo
goed dat we er dit jaar weer mee
gaan werken. Dat komt vooral
omdat de aardappelen puntgaaf
uit de bewaring kwamen. Wij hebben eind april afgeleverd en voorheen was het altijd de vraag of de
aardappelen niet vlak voor het afleveren te veel in de kiem zouden
schieten. Dit issue speelde vorig
jaar niet. 1,4SIGHT zorgt daarmee
voor een stukje betrouwbaarheid
en bedrijfszekerheid.”

bleemloos toegepast kan worden
in een bewaring waar mogelijk
ook pootgoed wordt opgeslagen. En dat komt omdat er geen
sprake is van residugevaar. Het
grootste voordeel is echter dat
de aardappelen gedurende het
bewaarseizoen veel ‘rustiger’
blijven. Bert Westhoff (technisch
productadviseur akkerbouw bij
BASF): “Het is geen kiemremmer,

maar een kiemrustverlenger. Met
1,4SIGHT heeft de teler een preventief product in huis dat ervoor
zorgt dat het kiemproces niet
eens op gang komt. Veel minder leven in de schuur, betekent
minder ventileren, minder gewichtsverlies (indroging, red.) en
omdat er minder leven in zit, blijft
de bakkleur op peil. Je haalt de
bakkleur eruit die je er in oktober

in stopt. Er zijn legio voorbeelden
van mensen die inschuren met
een bakcijfers van 2,5 en die in
juni er met hetzelfde cijfer van 2,5
weer uitgaan.”
Juist bij het ras innovator die
Pelleboer teelt lopen die cijfers
tegen het einde op. De vlakkere
lijn van afgelopen seizoen was
voor de Flevolandse teler dan ook

“AARDAPPELEN
PUNTGAAF UIT
DE BEWARING”
MEERDERE VOORDELEN
Een belangrijk voordeel van deze
kiemrustverlenger is dat het pro-

De partij Innovator wordt aan een kundig oordeel onderworpen door Eric Pelleboer en akkerbouwspecialist Bert
Westhoﬀ van BASF (rechts).
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“HET LIJKT WEL
OF ZE VORIGE
WEEK GEROOID
ZIJN”
een tweede belangrijke reden om
met 1,4SIGHT door te gaan. “De
bakkleur was inderdaad hartstikke
mooi. Mijn vader (Henk Pelleboer,
red.) kende de voordelen van
1,4SIGHT nog niet en hij stond aan
de band te kijken tijdens het afle-

veren en hij zegt ineens tegen mij:
‘Het lijkt wel of deze aardappelen
vorige week gerooid zijn’. Die
opmerking zei mij genoeg. Toen
de fabriek na aflevering ons een
compliment gaf dat onze aardappelen van zulke goede kwaliteit waren, waren we helemaal
overtuigd.”
MINDER VENTILEREN
Pelleboer moest nog wel even
wennen aan het minder ventileren
in de bewaring. “Ik heb het bedrijf
vorig jaar overgenomen van
mijn ouders en moest afgelopen
bewaarseizoen dus voor het eerst
zelf de ventilatie in de gaten hou-

den. Ik heb toen op een gegeven
moment wel tegen mijn vader gezegd: ‘We moeten zo weinig ventileren, klopt dat wel?’ Maar dan
kijk je een keer op de box en dan
zie je dat de aardappelen er goed
bij liggen. We schrijven ook iedere
dag het temperatuurverloop op.
Ook daar zagen we een constante
lijn. En dat was voorgaande jaren
weleens anders. Ook dat is voor
mij weer een signaal dat 1,4SIGHT
werkt.”
VERTROUWEN
Pelleboer streeft altijd naar
optimale productkwaliteit en de
eerste ervaringen met 1,4SIGHT

wijzen erop dat het product
daaraan bijdraagt. Maar ook hier
geldt het gevleugelde gezegde
weer: één jaar is geen jaar. “We
hebben vorig jaar hele goede ervaringen met 1,4SIGHT gehad en
we gaan daar ook mee door. Het
is natuurlijk afwachten hoe het
dit jaar gaat, maar ik heb er alle
vertrouwen in.” Westhoff vult aan
dat na drie bewaarseizoenen veel
goede ervaringen zijn opgedaan,
maar het is belangrijk de toepassingsvoorwaarden goed in acht
te nemen. “Werken met 1,4SIGHT
is niet hetzelfde als werken met
chloor en elke schuur is anders.
Telers doen er goed aan zich te

laten informeren voordat ze met
1,4SIGHT aan de slag gaan”, besluit Westhoff. ■
MEER WETEN OVER 1,4 SIGHT?
PROFYTO-DSD
W: www.profytodsd.nl
T: 0527-631515
W: www.agro.basf.nl
E: info@profytodsd.nl
T: 026-2717271
CP: Bert Westhoff, Product
specialist akkerbouw,
bert.westhoff@basf.com
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AARDAPPELMARKT

POTATO AUCTION:

“Meer afzetmogelijkheden
en een groter netwerk”
Akkerbouwer Robbie Inghels veilt zijn pootgoed al drie jaar via Potato Auction.

Er steekt een nieuw fenomeen de kop op: online veilingen voor
aardappelen. Potato Auction is een initiatief van Jan Anco Wijk
en wordt samen met Addy Meerlo en Johan Reitsma uitgevoerd.
Verhandelen van aardappelen via internet zou volgens dat drietal gemakkelijker, veiliger en transparanter zijn. Akkerbouwer
Robbie Inghels in het dorpje Heikant (Zeeuws-Vlaanderen) teelt
ruim 340 hectare pootgoed en stapte direct in: “We doen het nu
al drie jaar. De klanten zijn tevreden en de prijzen zijn goed. Alles
wordt goed geregeld.”
Inghels merkte vooral in de
voorgaande twee seizoenen dat
pootgoed verhandelen via internet
kan zorgen voor een meerwaarde:
“Op dit moment is er heel veel
vraag naar pootgoed, voor dit jaar
was het misschien niet nodig. Maar
ook nu zijn de prijzen weer gewoon
goed.” Inghels kwam in contact
met Jan Anco Wijk via zijn oom
Peter Inghels, waarmee hij samen
Inghels Heikant BV runt. “Van het
één kwam het ander en toen zijn
we zaken gaan doen met elkaar.
Het eerste jaar verliep wel een bétje moeizaam, maar inmiddels staat
het als een huis.”

“DUIDELIJK EN
OVERZICHTELIJK
SYSTEEM”
Inghels heeft gemerkt dat het
online handelen met het buitenland
geen windeieren legt en adviseert
ook collega’s na te denken om

hun partijen eens via de veiling
aan te bieden. “Je kan zelf de prijs
invullen op de site. En als er iemand
toehapt, dan heb je geluk. Als het
niet verkocht wordt, dan kan je het
op een later moment gewoon nog
een keer aanbieden. Worden ze
helemaal niet verkocht, dan is de
partij gewoon weer vrij om via een
andere manier te verkopen. Dat
kun je volledig zelf bepalen. Ook in
jaren dat er meer aanbod is, krijgen
we nog steeds een goede prijs.”
GERUSTSTELLING
Inghels verbouwt naast pootgoed
ook uien, suikerbieten en tarwe.
Dit jaar waren de opbrengsten heel
wisselend, ook in het pootgoed.
De meeste percelen van Inghels
konden afgelopen zomer beregend
worden en daar viel de opbrengst
mee. Maar op andere percelen viel
het echt tegen. Naast het aanbieden van partijen via Potato Auction
werken ze ook nauw samen met
enkele handelshuizen. Toch is het
voor de akkerbouwer een hele
geruststelling dat hij dankzij Potato
Auction nooit meer restpartijen
overhoudt: “Het belangrijkste
argument voor ons om hieraan

mee te doen, is dat we ons netwerk
uitbreiden met meer afzetmogelijkheden voor onze aardappelen.”
ALEXANDROS GEORGALLIDES
(CYPRUS): “EXTRA SERVICE AAN
ONZE KLANTEN”
Potato Auction heeft in verschillende landen goede contacten.
Egypte, Irak en Cyprus zijn enkele
landen waarmee veel gehandeld
wordt. De Cyprioot Alexandros
Georgallides is in- en verkoper
van aardappelen vanuit Nicosia op
Cyprus. Ook hij ziet een duidelijke
meerwaarde in de internetveiling:
“We hebben gezocht en Potato

Auction is de enige in Europa die
dit op deze manier aanbiedt. We
willen klanten die onze producten kopen helpen hun producten
voor een goede prijs te verkopen.
Door samen te werken met Potato
Auction bieden we ze een extra
service bij het vinden van potentiële kopers.”

zeker omdat telers hier op Cyprus
vaak niet zo hoog zijn opgeleid en
geen Engels kunnen. Dan is het
prettig als iemand al het voorwerk
uit handen neemt. We geloven dat
dit een geweldige tool is om de
toekomst van de Cypriotische aardappel – die wereldwijd een goede
naam heeft – te waarborgen.” ■

Georgallides vervolgt: “In het
begin zijn ze verbaasd dat dit
bestaat, maar de manier waarop
het is opgezet zorgt ervoor dat de
akkerbouwers op Cyprus zelf niks
hoeven uit te zoeken. Het systeem
is heel duidelijk en overzichtelijk,

MEER INFORMATIE OVER POTATO
AUCTION?
W: www.potatoauction.com
T:050-2053133
CP: J.A. Wijk,
j.wijk@potatoauction.com

Robbie Inghels: “Je kan zelf de prijs invullen op de site. En als er iemand toehapt, dan heb je geluk”
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Complete levering en montage van:
| Ronde buitensilo's | Droogsystemen in buitensilo's | Ronde
binnensilo's | Drukvaste wanden | Vulinstallaties | Graandrogers |
Graanreinigers | Besturingssystemen |

MEER INFO OP WWW.JH.NL/GRAANTECHNIEK

droogsysteem in silo

silo vullen

drukvaste wanden

| Duinkerkenstraat 11 | 9723 BN Groningen | T. 050 - 31 26 448 | info@jh.nl | www.jh.nl |

SAMEN PRECIES MET ADAPT
De ontwikkelingen in precisielandbouw gaan razendsnel. Na eeuwen vooral met de hand gewerkt te hebben, deed circa 25 jaar
geleden de IBM PC zijn intrede op de computermarkt. Enkele jaren later had vrijwel ieder gezin een computer. In dezelfde periode is
ook Ag Leader ontstaan met de eerste vocht- en opbrengstmeting voor maaidorsers. Een eenvoudige monitor die vooral in USA veel
belangstelling kreeg en waarmee Ag Leader toeleverancier werd voor alle grote maaidorserfabrikanten. Computer elektronica vond
destijds al snel zijn weg naar de landbouw en ca 15 jaar geleden kwamen de eerste RTK GPS stuurautomaten op de markt. Toen een
bijzonderheid, tegenwoordig is het voor een modern akkerbouwbedrijf juist bijzonder om géén RTK GPS te hebben.
Ondertussen wordt in de landbouw gewerkt met of gekeken naar
andere mogelijkheden als gewassensoren, variabel doseren met planten,
zaaien en producttoepassingen. Voor de werktuigen kwam er ISOBUS.
ISOBUS is een standaard voor communicatie tussen werktuigen en (GPS)
displays in de trekker. ISOBUS is ontstaan uit een paar grote spelers
en is geadopteerd door vrijwel alle grotere fabrikanten. ISOBUS en GPS
kwamen bij elkaar en boden de eerste mogelijkheden voor sectieschakeling en variabele toepassing.
Voor de variabele toepassing en het uitlezen van opbrengstkaarten etc.
is er management software gekomen. Met name in Europa, waar in alle
landen wel iets ontwikkeld werd, ontstond een grote variëteit aan
systemen en de gebruiker signaleerde dat data niet altijd uitwisselbaar

Geert-Jan Giesberts - Productspecialist Ag Leader

is. Enkele fabrikanten maakten hun eigen merk-specifieke oplossingen.
Andere fabrikanten zochten een modulaire oplossing, waaronder met
name Ag Leader met zijn SMS management software. SMS was en is
in veel gevallen een oplossing. Compatible zijn met alles blijkt een
utopie en een standaard ontbrak. De oplossing is echter in zicht.
Er is ondertussen een open source platform voor een standaard voor
uitwisselen van data met een zeer toepasselijke naam: ADAPT. ADAPT
staat voor Ag Data Application Programming Toolkit. Grote partijen
waaronder Ag Leader ondersteunen ADAPT en werken aan implementatie van deze standaard. Dit maakt het voor de gebruiker makkelijker
om data uit te wisselen tussen verschillende merken schermen en
management systemen.

www.homburg-holland.com

Meer en actuele info vindt u op:
• www.adaptframework.org
• www.aggateway.org
• www.agleader-holland.nl

precies wat nodig is
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GRAANOPSLAG

“Flexibele graanopslag voor tarwe en gerst”
Geert (52) en Adriaan (54) Sandee hebben samen een akkerbouwbedrijf van 155 hectare in het Groningse plaatsje Meeden.
Iets meer dan honderd hectare is bestemd voor graanteelt. Op de
overige percelen worden bieten en fabrieksaardappelen geteeld.
De broers zijn de derde generatie die het bedrijf leiden. Begin dit
jaar werd besloten om twee nieuwe graansilo’s te bouwen met
een totale capaciteit van 450 ton. Eén silo werd in overleg met
graantechniek en -opslagspecialist Jansen&Heuning uitgevoerd
met een roerinstallatie voor het drogen van graan. Het vullen en
legen van de buitensilo’s gaat met een snelheid van ruim zestig
ton per uur. Geert Sandee: “We zijn honderd procent tevreden.”
Het bedrijf was tot dit jaar voorzien
van binnensilo’s. Adriaan Sandee:
“En daar waren we een klein
beetje klaar mee. Een hoop stof,
te bewerkelijk en het neemt een
hoop ruimte in beslag. Nu benutten
we die ruimte voor de opslag van
machines.”
De bouwplannen werden in
november 2017 vastgesteld.
Jansen&Heuning adviseur Bart
Klimp werd ingeschakeld om de
situatie te bespreken en de opslagcapaciteit te bepalen. “Het was
meteen duidelijk dat het twee silo’s
moesten worden. In eerste instantie
was het plan om beide silo’s met
roerinstallatie uit te voeren, maar
omdat ze hier de mogelijkheid
willen openhouden om tarwe en
gerst op te slaan, is er dus besloten
om één silo van een roerinstallatie
te voorzien. Zo blijven ze flexibel en
mocht er in de toekomst toch een
tweede nodig zijn om goed te kunnen drogen, dan kan dat altijd nog
ingepast worden”, aldus Klimp.
VULINSTALLATIE
Naast een discussie over de roerinstallatie werd er in het voortraject
ook nog gesproken over de optie
om te kiezen voor veertig ton per

Het werd nog even spannend toen
bij een ander project de fundering
nog niet af was, maar ook dat
kwam helemaal goed waardoor de
tijdsplanning boven verwachting
snel verliep. Geert Sandee: “Qua
taal is het niet altijd even handig
om met Polen te werken, maar een
betere arbeidsmentaliteit kan je je
niet wensen. Polen zijn echt hele
harde werkers. Daar neem ik mijn
muts voor af.”

“FLEXIBILITEIT
OM ZOWEL TARWE ALS GERST
OP TE SLAAN”

In de zomer zijn de silo’s een paar
keer getest en inmiddels zitten de
silo’s vol met de oogst van 2018.
Adriaan Sandee is in zijn nopjes
met de nieuwe opslagsituatie op
zijn bedrijf: “De ervaringen zijn heel
positief en het systeem is tot nu toe
honderd procent storingsvrij. Wat
wil je nog meer?”, lacht hij breeduit. “We zijn gewoon heel blij dat
we nu een buitensilo hebben waardoor we bij het vullen en lossen

uur vullen en legen. Klimp: “We
hebben het verschil laten zien
tussen de capaciteit bij veertig en
bij zestig ton. Achteraf zijn ze bij
Maatschap Sandee blij dat er gekozen is voor zestig ton per uur. De
prijsverhouding van de vulinstallatie wordt bij een kleine capaciteit
steeds groter. Bij deze twee silo’s
met maar 450 ton is dan de vul- en
afleversnelheid wel een bespreekpunt. Maar snel vullen en afleveren
is ook gewoon heel belangrijk en
daarom is hier toch gekozen voor
de hoge vul- en lossnelheid. Dat
geldt ook voor het besturingssysteem met touchscreen, waar ook
gekozen is voor de luxe uitvoering
zodat de klant volledig ontzorgd
wordt.”
Jansen&Heuning heeft de bouw
van de besturingssystemen in eigen
beheer. Klimp: “We kunnen volledig
naar wens van de klant bouwen en
ook bij eventuele storingen hebben
we alles zelf in de hand.”
TIJDSPLANNING
De gemeente werkte goed mee en
verstrekte vrij snel de benodigde
vergunningen. Een team van Poolse
werknemers zorgden ervoor dat alles goed en op tijd gebouwd werd.

In een buitensilo met roerinstallatie is het mogelijk nat graan gecontroleerd terug te drogen naar 15% en voor lange
tijd te bewaren. Het roersysteem in een graansilo bestaat uit één of meerdere verticale vijzels aan een roer-arm.
Deze arm hangt bovenin de silo en rijdt over een rail, die aan de wand gemonteerd is.

Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 4 | 2018

Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen 15

november 2018

geen last meer hebben van stof. En
dat is heerlijk.” Adriaan Sandee vult
hem aan: “Het gemak van buitensilo’s is zo groot, dat ik collega-akkerbouwers wel zou adviseren om
ook voor buitensilo’s te kiezen.”
Ook zijn Adriaan en Geert blij met
de technische mogelijkheden van
de nieuwe silo’s die goed vol zitten.
“De oogst verliep vlekkeloos en
de opbrengsten zijn niet slecht.
Droogte is niet voor alle gewassen
goed, maar voor graan is droog en
warm weer juist wel goed.”
BETROUWBAARHEID,
HERKENBAARHEID EN KWALITEIT
Geert Sandee is niet iemand die
snel iets uit handen geeft, maar
vertrouwde de bouw van de
buitensilo’s volledig toe aan de
experts: “Jansen&Heuning is een
bedrijf dat van oudsher al in het
noorden actief is en heeft een

goede naam. De vertegenwoordigers spreken de boerentaal en dat
vinden wij erg belangrijk. Tien jaar
geleden hebben we een ‘binnen
vak’ gebouwd in samenwerking
met Jansen&Heuning. Toen waren
de ervaringen ook al goed, dus
hebben we nu besloten om ook
weer met dit bedrijf samen te gaan
werken. Waarom zou je met een
Duits bedrijf in zee gaan, terwijl
we dit bedrijf goed kennen. We
hebben gekozen voor betrouwbaarheid, herkenbaarheid en de
kwaliteit waar Jansen&Heuning
voor staat.” ■
MEER INFORMATIE?
Jansen&Heuning
Bart Klimp (bk@jh.nl)
Website: www.jh.nl
Email: sales@jh.nl
Tel.: 050 - 312 6448

Technische
informatie:
KERNPUNTEN DROGEN IN EEN BUITENSILO:
• Droog het product zo snel mogelijk na de oogst.
• Droog met de juiste lucht (relatieve luchtvochtigheid en temperatuur)
zonder te veel terug te koelen.
• Gebruik een kachel bij slechte omstandigheden en warm de lucht ca.
5-8 graden op.
• Controleer regelmatig de producttemperatuur en het vochtgehalte.

De BIN200W buitensilo’s met v.l.n.r. Jansen&Heuning adviseur Bart Klimp en akkerbouwers Geert en Adriaan
Sandee.

KERNPUNTEN KOELEN/BEWAREN IN EEN BUITENSILO:
• Start na het droogproces zo snel mogelijk met koelen (met het koelen droogt het graan ook nog enkele
tienden van procenten).
• Ventileer de zonnewarmte er snel uit, als het graan droog geoogst is.
• Koel met lucht die minimaal 4-5 graden kouder is dan het product.
• Belucht het graan in het begin vaker om sneller op de juiste temperatuur te komen.
• Houdt rekening met de gemiddelde temperatuur in de periode; koel het graan qua temperatuur mee met het
seizoen. Dit voorkomt condensvorming aan het dak van de silo.
• Controleer de temperatuur en het temperatuursverloop regelmatig.
• Wij adviseren onderstaande graantemperaturen in de maanden augustus – april:
• augustus: 19 °C
• januari: 6 °C
• september: 18 °C
• februari: 6 °C
• oktober: 14 °C
• maart: 9 °C
• november: 10 °C
• april: 13 °C
• december: 7 °C

Als het graan nat binnenkomt, is het wenselijk het product zo snel
mogelijk te drogen om kwaliteitsverlies te voorkomen. Bovendien is
het drogend vermogen van de buitenlucht in augustus en september
beter dan in oktober. Ook de buitentemperatuur is dan nog op redelijk
niveau. Goede drooglucht heeft een relatieve luchtvochtigheid1 van
65% en een temperatuur vergelijkbaar met die van het graan.
In de praktijk is het vaak mogelijk de tarwe in een buitensilo droog te
krijgen zonder gebruik van kachels. De roerinstallatie in de silo geeft
een behoorlijke toename in luchtdoorlaatbaarheid van het product.
Ook brengt de roerinstallatie het product in beweging (sneller droogproces).
Als het graan erg nat is - of de weeromstandigheden ongunstig zijn kan een kachel voor de ventilator gezet worden om extra droogkracht
te creëren. De opwarming van de drooglucht moet niet te hoog zijn;
circa 5 tot 8 graden. Als de opwarming hoger is, wordt de RV van de
drooglucht te laag en bestaat een grotere kans op condens-lagen in
het product.
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“Robuuste, moderne machines
waarmee plaatsspeciﬁek gewerkt
kan worden”
Van 25 tot en met 27 november wordt de 19e Interpom primeurs
gehouden. Deze indoor vakbeurs voor de aardappel- en groentesector vindt plaats in het Belgische Kortrijk. Bezoekers kunnen
tijdens de drie beursdagen van half tien ‘s ochtends tot zes uur
in de middag terecht in de Kortrijk Xpo-hallen. AMAZONE staat
op de beurs met de elektrisch geschakelde (AmaSelect) Pantera
zelfrijder en de UX. En laat de bezoekers nader kennismaken met
de vernieuwde getrokken strooier, voorzien van het Argus Twin
techniek in combinatie met de WindControl.
Marc Slootman is namens Kamps
de Wild verkoopleider van het merk
AMAZONE in Nederland. Volgens
hem zijn de fine-tune technieken die getoond worden op de
Interpom van groot belang voor de
akkerbouwers die met de veldspuit
of strooiers gaan werken. “We
moeten zuinig zijn in het middelen
en meststoffen gebruik. De juiste
instellingen zijn steeds belangrijker. Daarom worden de producten
uitgevoerd met ondersteunende
technieken, waardoor er ook in
het veld feedback gegeven kan
worden”, aldus Slootman.

“INTERPOM: IDEAAL PODIUM OM
GROOT PUBLIEK
TE BEREIKEN”

VLOEIBARE MIDDELEN
Er is een tendens gaande dat
telers steeds meer met vloeibare
meststoffen willen werken. Ook
Slootman merkt dat telers daar
steeds vaker vragen over stellen:
“Dat snap ik wel, want daarmee kun
je natuurlijk veel sneller en nauwkeurig schakelen. Het is alleen zo
dat niet alles als vloeibaar middel
te verkrijgen is. En als dat wel het
geval is, dan kost het product vaak
ook een stuk meer dan een korrel
of granulaat. Dus ook die laatste
twee vormen blijven populair.”
In Nederland is het fiscale voordeel
vanuit de MIA-Vamil regeling een
goede stimulans voor akkerbouwers om over te stappen naar een
spuitsysteem waar GPS-schakeling
per dop op zit. “Daar hebben wij
al jarenlange ontwikkeling inzitten.
Wij profileren ons graag als merk
met robuuste machines die voor-

zien zijn van moderne technieken
waarmee plaatsspecifiek gewerkt
kan worden. De Interpom is voor
ons een ideaal podium om een
groot publiek te bereiken. Vandaar
dat we technieken die niet totaal
nieuw zijn, zoals Argus Twin en
geschakelde doppen op een veldspuit, toch sterk naar voren laten
komen tijdens deze gespecialiseerde vakbeurs waar veel akkerbouwers langskomen.”
VELDSPUITEN
De veldspuit blijft het paradepaardje van AMAZONE: er worden bijna
vierduizend veldspuiten per jaar
gemaakt door de machinefabrikant.
Slootman: “Dat zijn forse aantallen,
dus het is zaak om te blijven ontwikkelen, rekening houdend met
milieuwetgeving (lagere druk en
minder drift, red.) en de depositie
van de spuitvloeistof. We zijn dan
ook continu zoekende om een
minimale emissie en een optimaal
spuitresultaat te realiseren.”
AMASELECT: INDIVIDUELE
DOPPENSCHAKELING
Slootman vervolgt: “Een systeem
als AmaSelect, dat nu vier jaar in
Nederland loopt, is erg belangrijk.
Vandaag de dag zien we dat steeds
meer mensen gaan nadenken over
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het gebruik van een elektrisch geschakeld doppensysteem. Drie jaar
geleden werd er vooral gesproken
over de extra kosten van een dergelijk systeem, terwijl er nu vanuit
de wetgeving gestuurd wordt op
drift-reducerende maatregelen. En
dan komt AmaSelect weer in beeld.
De automatische boomhoogteregeling HeightSelect is gekoppeld aan
de individuele doppenschakeling
AmaSelect dat de boomhoogte
automatisch regelt, op basis van
dopafstand en de op dat moment
actieve spuitdop.”
De voortdurende focus op ontwikkeling en het implementeren
van de klantwens heeft er volgens Slootman voor gezorgd dat
AMAZONE nu al klaar is voor de
toekomst: “Dat zeker, maar er zit
nog meer in de koker. We zijn bezig
met een spot-spray. Dat wordt
in Oost-Europa en Rusland veel
gebruikt om het onkruid te bestrijden. Dit principe is ook interessant
voor de West-Europese markt:
doseren per dop. Die technieken
zorgen ervoor dat Nederlandse
akkerbouwers in de toekomst met
taakkaarten per dop kunnen gaan
werken geschikt voor stroken- en
pixelteelt. We hebben afgelopen
jaar met een zelfrijder meegedraaid

in het NPPL-project. Die machine
was voorzien van de AmaSelect
elektronische dopschakeling,
waarbij het vandaag de dag alleen
mogelijk is om de hoeveelheid per
volledige boombreedte te doseren.
Dat is al een hele vooruitgang. De
akkerbouwer waar we dit hebben
uitgevoerd zag ook een duidelijk
egalere opbrengst in zijn zaaiuien.”
ONDERZOEK
Maar om daar te komen moet
er nog heel veel data verzameld
worden en algoritme ontwikkeld
worden die allesbehalve simpel
zijn. Slootman: “Ook daar is nog
veel fine-tuning nodig om door te
groeien naar een systeem dat per
dop of per sectie kan doseren, want
het systeem en de toepassing moet
honderd procent functioneren om
het gewenste resultaat te behalen.
De komende tijd gaan we daar veel
onderzoek naar doen. Hopelijk kunnen we vervolgens op één van de
volgende Interpom-beurzen deze
techniek gaan tonen.” ■
MEER INFORMATIE?
Marc Slootman - Kamps de Wild
W: www.kampsdewild.nl
E: m.slootman@kampsdewild.nl
T: 0316 – 369 131
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VEGNIEK VOOROVERKANTELAAR:

“Eﬃciënt
en productvriendelijk
kisten legen”
Een opvallende nieuwkomer tijdens de 19e Interpom vakbeurs is
Vegniek. De machinebouwer begon ruim vijf jaar geleden toen
eigenaar Erik van der Vegt besloot voor zichzelf te beginnen. Het
bedrijf maakte naam met een vooroverkantelaar en timmert hard
aan de weg met zijn grondbewerkingsmachines die in samenwerking met Landbouwmechanisatiebedrijf Naaktgeboren in
de markt zijn gezet. Van der Vegt mikt met zijn productgamma
vooral op het leveren van ultieme kwaliteit, oog voor detail en
maatwerk.
Het unieke aan de vooroverkantelaar is dat er geen draaipunten
naast de kist zitten, waardoor
het gemakkelijker is om kisten
naast elkaar te zetten. Van der
Vegt: “Daarnaast is hij heel kort
aangebouwd, waardoor de restcapaciteit van de heftruck fors
hoger is, vergeleken met andere
vooroverkantelaars. Bij andere
vooroverkantelaars zijn vaak twee
heftrucks nodig: één om de kist
te legen en een andere om hem
weg te zetten. Doordat onze
machine circa dertig centimeter
korter is qua aanbouw is het zelfs

mogelijk om twee volle kisten te
transporteren. De bovenklem kan
ver achterover, waardoor meerdere lege kisten getransporteerd
kunnen worden.”

“VALSCHADE
BEPERKEN”
Het concept – dat Vegniek zelf
bedacht – heeft in beginsel

Het unieke aan deze vooroverkantelaar is dat er geen draaipunten naast de kist zitten.

natuurlijk al een groot voordeel
dat het product over de volledige breedte van de kist verspreid
wordt. “Met de vooroverkantelaar is heel goed de valhoogte
in te stellen doordat de hefmast
omhoog en naar beneden kan
bewegen. Hierdoor kunnen de
aardappelen, wortelen of andere
producten zeer precies en nauwkeurig ‘als appelen’ worden neergelegd en wordt de valschade tot
een minimum beperkt.” Het legen
van kisten kan nu uiterst efficiënt
met hoge capaciteit zonder productbeschadigingen gebeuren.

zit. Het is een totaal ander concept, maar wel loeisterk.”

KETTING
De vooroverkantelaar van Vegniek
is extra speciaal vanwege de
kettingconstructie, een methode
waar Vegniek een patent op heeft.
“Daardoor is het mogelijk om heel
compact en licht te bouwen. We
gebruiken een hele sterke ketting,
die ook op een zes tons heftruck

GEHELE SEIZOEN BRUIKBAAR
Eén van de andere belangrijkste
voordelen van de vooroverkantelaar is dat de machine het
hele seizoen door gebruikt kan
worden: “Mijn klanten gebruiken
hem in de winter in de schuur en
met poten hangen ze hem aan
de hefmast, voorlader of verrei-

SNEL AAN TE BOUWEN
Van der Vegt vervolgt: “De
vooroverkantelaar past op iedere
heftruck en is binnen vijf minuten
aan en af te koppelen. De machine wordt gemonteerd aan het
vorkenbord van de heftruck en
heeft slechts één dubbelwerkende
hydraulische aansluiting nodig.
Ook als de vooroverkantelaar
gemonteerd is, blijft de heftruck
bruikbaar voor allerlei andere
klussen.”

ker. De machine is daardoor veel
breder te gebruiken waardoor de
investering zichzelf nog sneller
terugbetaalt”, licht Van der Vegt
toe.
VALBREKER EN BIGBAGVULLER
Vegniek blijft innoveren. Zo lopen
er verschillende trajecten om het
productgamma nog verder uit te
breiden en er zijn al twee nieuwigheidjes toegevoegd aan de
kantelaar: “We introduceren een
valbreker en een bigbag-vuller.
Door een valbreker te monteren
kunnen bijvoorbeeld aardappelen
overgestort worden van kist naar
kist. Dat kan een alternatief zijn
voor het roteren van kisten. Ook
is het vanaf nu mogelijk om heel
eenvoudig een bigbag te vullen
vanuit een kist. Ook is er inmiddels een kleinere vooroverkantelaar ontwikkeld speciaal voor de
bollenteelt waar kleinere kisten
gebruikt worden.” »
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De Bigbagvuller maakt het mogelijk
om heel eenvoudig een bigbag te
vullen vanuit een kist.
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Vegniek Grondbewerking
De Hunter 600 is uniek vanwege de zes meter werkbreedte en drie meter transportbreedte.
HUNTER 600
Naast de vooroverkantelaar ontwikkelt Vegniek ook grondbewerkingsmachines ‘die er nog niet zijn’. En
ook dat gebeurt in de werkplaats
in Luttelgeest en vaak op basis van
de vragen vanuit het veld. Van der
Vegt: “We zijn begonnen met de
Hunter 600: een ondergrondwoeler
gebouwd in een v-vorm. Deze machine is uniek vanwege de werkbreedte: zes meter werkbreedte
en drie meter transportbreedte. De
grotere trekkers op de akkerbouwbedrijven kunnen daarmee goed
uit de voeten. Het grote voordeel
hiervan is, dat deze machine met
zijn werkbreedte ook bij lagere
rijsnelheden een hoge capaciteit
heeft.”
COMBIMASTER
Als tweede machine ontwikkelde
Vegniek in samenwerking met
Landbouwmechanisatiebedrijf
Naaktgeboren de CombiMaster,
voor een grovere zaaibedbereiding. “Ook die is ontstaan nadat
een klant van ons langskwam met
vragen over het zaaibed na het

zaaien. Als het zaaibed te fijn is
en er daarna een bui over het land
komt, dan verslempt de grond. De
CombiMaster is een ondergrondwoeler en zaaibedbereiding in één
machine en is leverbaar met twee
typen hefinrichtingen: een standaard mechanische zaaimachine
met driepunt-aansluiting en een
hefinrichting voor een Kverneland
DA zaaimachine.”
MULTIMASTER
Voortvloeiend uit het succes van
de CombiMaster is de MultiMaster
ontstaan, ook weer nadat er
vragen vanuit het veld kwamen.
“Steeds meer telers willen direct
na de oogst de groenbemester
inzaaien. Als dat goed gebeurt,
bevordert dat ook de kwaliteit
van de grond. Deze multifunctionele machine maakt het mogelijk
om in één werkgang de bodem
te beluchten, cultiveren en in te
zaaien. Ook zijn de componenten
simpel los te koppelen en afzonderlijk van elkaar te gebruiken. De
ondergrondwoeler is eenvoudig
uit te bouwen en te gebruiken als

beluchter met een werkbreedte van
zes meter. Vervolgens kan de bok
met zaadtank aan de MultiMaster
450 cultivator gemonteerd worden,
waardoor er in één werkgang gecultiveerd en gezaaid kan worden.
De MultiMaster is uit te voeren met
verschillende Kverneland beitels.
Door gebruik te maken van een
knock-on systeem kan er heel snel
van beitel gewisseld worden. De
machine is vooral gebruikt voor
het bewerken van aardappel- en
uienland, maar er zijn ook testen
gedaan op de tarwestoppel. En dat
werkt ook heel goed: beluchten,
cultiveren en meteen over de stoppel inzaaien.”
De MultiMaster heeft dit seizoen
zijn eerste meters gedraaid en de
ervaringen zijn heel positief. “De
eerste honderdvijftig hectare zijn
inmiddels afgerond, hier rondom Luttelgeest. En dat geeft ons
goede motivatie om hiermee door
te gaan. Iedereen is zoekende naar
extra grondbewerkingscapaciteit en
wij hebben met deze drie machines
een concept in handen dat een op-

De CombiMaster zorgt voor een grover zaaibed.
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lossing biedt om in één werkgang
te beluchten, een goed zaaibed te
creëren en meteen in te zaaien.”
DUURZAAM
Van der Vegt vervolgt: “Onze
oorspronkelijke doelstelling om
machines te bouwen die er nog
niet zijn, staat nog steeds overeind. Omdat we dichtbij de telers
staan, blijven we innovatief werken
en openstaan voor vraagstukken
vanuit het veld. En daar bouwen we
goede machines voor die duurzaam
zijn en de akkerbouwer daadwerkelijk helpt om zijn werk beter uit
te voeren en het rendement van
de bodem te verhogen. Juist na de
droogte van dit jaar is het besef dat
beter zaaien (van groenbemesters)
hand in hand gaat met het verbeteren van de bodem.”
INTERPOM AMBITIES
Vegniek wil de komende jaren
vooral naamsbekendheid genereren
en van daaruit gestaag doorgroeien
naar een stabiele partner voor de
akkerbouwsector. Daarom opent
het bedrijf volgend jaar een nieuwe

productielocatie in Emmeloord. Op
de Interpom wil het bedrijf vooral
de producten goed neerzetten, het
netwerk uitbreiden en akkerbouwers uitleggen dat deze techniek
ook iets voor hun akkerbouwbedrijf
is: “Iedereen roept altijd dat ze
kwaliteit leveren, maar ons doel
is om echt oog te hebben voor
de eindgebruiker. Kijken of het
beter, slimmer en goedkoper kan.
Meedenken in mogelijkheden en
oplossingen vanaf de eerste vraag
tot in het veld. Door onze machines
te tonen op de Interpom hopen we
(ook buitenlandse) telers enthousiast te maken voor onze machines
en bedrijfsvisie.”
Iedereen is van harte welkom op
de gezamenlijke stand 307 van
Vegniek en Naaktgeboren. ■
MEER INFORMATIE OVER
VEGNIEK?
Erik van der Vegt – Vegniek
Website: www.vegniek.nl
E-mail: info@vegniek.nl
Tel.: 0527 – 23 10 99

De MultiMaster is voor telers die zoeken naar extra grondbewerkingscapaciteit.
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DOSSIER:

KISTENREINIGING

AKKERBOUWER MEIRINK:

“Als er wat tijd over is, gaan we kisten
spoelen”
Pootgoedteler Yme Meirink uit Oosternijkerk en collega Lieuwe
Dijkstra uit Anjum werken veel samen. In totaal bewerken de
twee mannen tachtig hectare pootgoed, volgens dezelfde visie
en met dezelfde passie voor een kwalitatief goed eindproduct.
Een belangrijk onderdeel van die gezamenlijke bedrijfsvisie is
het verantwoord en hygiënisch reinigen van kisten. Ingegeven
door de strengere wetgeving rondom de reductie van emissie bij was- en spoelwater gingen Meirink en Dijkstra op zoek
naar een oplossing om uitspoeling te voorkomen. Al snel
kwamen ze uit bij de Monoclean kistenwasser van Veenma uit
Dokkum. Beide akkerbouwers werken er nu één seizoen mee.
Drieduizend gereinigde kisten verder zijn de telers: “Uitermate
tevreden over het arbeidsgemak en de diepreinigende werking
van de kistenwasser”, zo vertelt Meirink.

akkerbouwbedrijven die dat niet
doen. Maar zelfs in onze situatie
zien we dat de Monoclean voor
een extra schoon en hygiënisch
resultaat zorgt.”

Ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen
voor enorme problemen zorgen.
Het tussendoor reinigen van kisten
heeft dan ook enorme voordelen,
zo ervaart Meirink al na één seizoen: “Hij draait boven verwachting
goed. Voorheen deden we het met
een hogedrukspuit, dat was een
groot waterballet. Nu we met de
Monoclean werken, zien we wel dat
die methode echt waterverspilling
is. Bovendien hoeft er nu maar één
persoon met een heftruck bij te
blijven, terwijl we dat voorheen met
vier man moesten doen. De man
die de aan- en afvoer van poters
verzorgt, doet ook de kistenreini-

Meirink slaat de aardappelen op in
zijn eigen bewaarloods bestaande
uit drie cellen en bij Maatschap
Dijkstra bestaat de bewaarplaats
uit twee cellen. “Wij slaan onze
eigen aardappelen op en Dijkstra
zijn pootgoed, maar verder doen
we alles samen.” Ook het besluit
om de Monoclean aan te schaffen
werd in overleg genomen en werd
gestimuleerd omdat de aanschaf
onder de MIA/VAMIL regeling valt:
“Iedereen wist dat deze wetgeving
eraan zat te komen, zowel boeren
als machinebouwers. Veenma had
al een systeem dat water opvangt
en heeft direct handelend opgetreden door deze kistenwasser te

ging. Als er een keer ergens wat tijd
over is, dan gaan we tussendoor
wat kisten spoelen. Dat is ideaal en
werkt bijzonder efficiënt.”
HYGIËNE
Ook over het reinigend vermogen
is Meirink erg te spreken, want het
laatste wat je als pootgoedteler
wil, is insleep van ziektes doordat
een kist niet goed schoon is. “Als ik
vergelijk met hoe we het voorheen
deden, dan ben ik dik tevreden
over de reinigingskracht van deze
kistenwasser. Nou moet ik er wel
bij zeggen dat wij onze kisten al
jaarlijks wassen, dat is natuurlijk
al een hele winst ten opzichte van

“GEEN ENKELE
MACHINE VANGT
HET WATER OP”
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bouwen. Mede dankzij die extra
ervaring met wateropvang is er in
onze ogen momenteel geen enkele
wasser die het water beter opvangt
dan de Monoclean. Je kan hoog en
laag springen, maar er zit middel in
het spoelwater en dat mag niet uitspoelen. We zijn dan ook heel blij
dat Veenma deze oplossing biedt.”
BEGELEIDING
Bij de installatie van de Monoclean
kistenwasser kregen de Friese
akkerbouwers via Gerard Sijtsma
(Veenma Dokkum) tekst en uitleg
over de werking en bediening.
“Je kan direct merken dat er bij
Veenma al meer dan dertien jaar
ervaring is met deze soorten reinigingsmachines. Ook wij zijn er nu al
gewend aan geraakt om de kistenreiniging op deze manier te doen.
Het werkt veel prettiger en is zeer
eenvoudig in het gebruik. Natuurlijk
is het even een flinke investering,
maar we verwachten dat de machine zo twintig jaar meegaat en dan
is een dergelijke uitgave nog een
keer te doen. Meirink verbaast zich
erover dat er nog pootgoedtelers
zijn die niet aan kistenreiniging
doen: “Door het tussentijds en regelmatig reinigen is de hygiëne een

stuk beter geworden. Bijkomend
voordeel is dat de kapotte kisten er
ook direct tussenuit gevist worden.
Als het seizoen begint weet je zeker dat alles er klaar voor staat en
dat elke kist goed genoeg is om te
gebruiken. De kisten waaraan iets
mankeert, zijn gemaakt en alles bij
elkaar zorgt dat ervoor dat wij het
heel prettig vinden werken.”
PREVENTIEF HANDELEN
Volgens Meirink verdient de
Monoclean aardappel-kistenwasser
zichzelf al terug vanwege de besparing in mankracht, tijd en zekerheid van goede reiniging, maar het
belangrijkste argument is en blijft
de risicobeperking op ziektes: “Je
kan heel veel risico’s bagatelliseren,
door te stellen dat je er toch niets
aan kan doen. Maar per definitie
kan gesteld worden dat netjes en
schoon werken nooit kan zorgen
voor extra risico’s.” ■
MEER INFORMATIE OVER DE
MONOCLEAN?
Veenma Mechanisatie Dokkum
Tel.: 0519 - 241202
E-mail: johannes@veenma.nl,
gerardsijtsma@veenma.nl
Website: www.veenma.nl

november 2018
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WATERBEHEER

“Zelfvoorzienende akkerbouwers
zijn minder gevoelig voor een
grillig klimaat”
Na een extreem droog seizoen als dit jaar is het niet moeilijk
om telers te overtuigen dat goed waterbeheer noodzakelijk is.
Irrigatiespecialist Broere Beregening grijpt die extra bewustwording dan ook aan om een upgrade van de bestaande producten
op de markt te brengen. Eigenaar Arie-Jan Broere was bovendien
dankzij het opdoen van jarenlange praktijkervaring ook klaar
voor deze innovatieslag: “Alle vijf systemen zijn gemoderniseerd
en klaar voor de toekomst.”
DRIP-IRRIGATIE
Broere Beregening heeft in de
akkerbouwsector vooral naam gemaakt met drip-irrigatie. Er zijn dan
ook kosten nog moeite gespaard
om deze toepassing verder te
optimaliseren. Broere: “We zijn begonnen met één solar drip-irrigatie

model en de nieuwste catalogus
bevat inmiddels vier modellen. We
hebben nu hele kleine, die twee
kuub per uur doen tot irrigatiesystemen die zestien kuub per uur
doen. Mensen die alleen pootgoed
telen, kunnen met een kleine vaak
al uit de voeten. Akkerbouwers met

een groter areaal komen al snel uit
bij het grootste model.”
BEREGENEN MET
OPPERVLAKTEWATER
Daarnaast heeft het bedrijf een
toepassing bedacht om met
oppervlaktewater te beregenen:
“Vooral in Zuidwest Nederland en
Noord-Holland wordt er door het
waterschap voldoende water aangevoerd om daarmee verantwoord
te kunnen beregenen. We hebben
een drijvende opstelling ontwikkeld die een bronpomp kan dragen
voor beregeningsdoeleinden. Het
drijvende gevaarte is opgebouwd

Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 4 | 2018

uit twee horizontale buizen met
een verticale buis met de traditionele slootaanzuiging, waardoor
de drijver het gewicht van de
bronpomp kan houden.” Broere
ontwikkelde de drijver omdat een
bronpomp uitermate geschikt is om
lage hertz (Hz) te draaien. Broere:
“Met solar komt het voor dat er
maar 30 Hz wordt geproduceerd,
maar dat ik daarmee eigenlijk al
wel wil irrigeren. Met een traditionele bovengrondse pomp ga je pas
water verzetten als je boven de 38
Hz zit. Met de bronpomp haal je
meer rendement uit de energie die
beschikbaar is.”

BESTURINGSSYSTEEM
Naast de wijzigingen in de solar-toepassingen is er ook een
upgrade van het besturingssysteem
op de markt gekomen met daarin
het Hortimax besturingssysteem.
“In bepaalde gebieden is het mogelijk om in aanmerking te komen
voor subsidies (zoals vermeldt in
MIA/Vamil-lijst, red.) als er gewerkt
wordt met een irrigatiesysteem
op basis van de vochtigheid in
de grond, zoals dat ook wordt
toegepast in de grondsensoren van
Hortimax. Vandaar dat wij - in het
belang van onze klanten - ervoor
gekozen hebben om voortaan met
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dit besturingssysteem te werken”,
aldus Arie-Jan Broere.
WATEROPSLAG
Ook op het gebied van ‘waterharvesting’ heeft Broere Beregening
stappen kunnen zetten richting het
komende teeltjaar. Broere heeft
daarbij vooral gelet op de condities die nodig zijn om telers op
grondsoorten waar water moeilijker
wordt vastgehouden te ondersteunen: “Van zanderige percelen water
oogsten en opslaan is vrij eenvoudig en op standaard kleipercelen
ook wel, maar op kleipercelen met
een fractie tussen twee tot zestien

micron is dat een stuk lastiger. Deze
akkerbouwpercelen vinden we
vooral op de terpen in Groningen.
Daarom hebben we nu bij ons op
de zaak een testopstelling draaien
waar we met papieren bandfilters
werken, waardoor we helemaal
geen spuiwater meer hebben.”
KADERRICHTLIJN WATER
Dat doet Broere nu nog gewoon
met slootwater, met alle organische belasting van dien. Door daar
letterlijk wat bagger aan toe te
voegen wordt er bruikbare data
uitgehaald die in de toekomst
gebruikt gaat worden om de toe-

passing te verbeteren. “In het lab
doen we momenteel proeven met
verschillende papiertypen, zodat
we de juiste fractie eruit kunnen
halen zonder spuiwater te hebben,
zoals wordt omschreven in de
kaderrichtlijn water. Deze toepassing is niet alleen op de specifieke
akkerbouwgronden met een lage
fractie toepasbaar, maar is ook een
zeer geschikte methode voor het
filteren van het spoelwater in de
bollenwasserij.”
ZELFVOORZIENEND
Alle upgrades zijn ingegeven door
kennis bij akkerbouwbedrijven en

wensen vanuit de telers waarmee
Arie-Jan Broere dagelijks samenwerkt en geeft invulling aan flink
wat actuele vraagstukken in de
beregeningsmarkt: “Wij hebben
een eigen verhuurvloot waar we
heel veel informatie uithalen met
betrekking tot de klantwensen. Ook
de klimaatontwikkelingen vragen
om extra maatregelen op het gebied van waterbeheer. Niet alleen
gedurende de zomermaanden,
maar ook nu zit er nog steeds best
veel zout in de bovenlaag van de
grond. Er moet de komende winter
flink wat neerslag vallen om water
te kunnen opslaan. Als dat traject

eenmaal is ingezet kunnen akkerbouwbedrijven zelfvoorzienend
worden en is men minder gevoelig
voor grilligheden in het klimaat. En
is het risico op insleep van ziektes
door het aangevoerde water beduidend lager.” ■
MEER INFORMATIE?
Broere Beregening BV
W:www.broereberegening.nl
T: 0182-394496
CP: A.J. Broere,
arie-jan@broereberegening.nl,
06-54392203
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DEWULF RA3060 ESSENTIAL:

“Jubileumeditie is waardige opvolger
van de R3060”
Landbouwmachinebouwer Dewulf heeft de RA3060 Essential
gelanceerd. Deze variant van de R3060 komt er naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van deze zelfrijdende 2-rijige
zeefbandrooier. De ervaring met de productie van de R3060 is
gecombineerd met de feedback van telers wat heeft geleid tot
een zeer praktische machine die weer jarenlang mee kan. Ion
Dhont van Dewulf Group: “Het specifieke ontwerp van de R3060:
een machine op drie wielen; zorgt ervoor dat de machine lage
bodemdruk heeft en zeer stabiel is. Omdat hij gemakkelijk aangepast en onderhouden kan worden aan de telersvraag is de machine een publiekslieveling geworden. Met de RA3060 Essential
krijgt de zelfrijder een financieel erg interessante standaardconfiguratie.”
Tal van de kenmerkende eigenschappen van de R3060 zijn ook
terug te vinden in de RA3060
Essential. De rooier wordt standaard voorzien van led-lichten, acht
infraroodcamera’s en een axiaalmodule met achttien rollen. Ook
het Quick Change System om snel
tussen rooikits voor verschillende
gewassen te wisselen (snelwisselkit
diabolo’s) is standaard aanwezig.
Dhont: “De R3000 stond in de

jaren ’80 aan de wieg van ons
huidige succes. Dat type heeft ons
op de kaart gezet. Het principe van
toen staat nu nog steeds, vandaar
dat we zelf ook spreken over een
upgrademodel en niet over een
nieuwe machine.
MIEDEMA
Het chassis is wel een stuk lichter,
zonder dat Dewulf daarbij afbreuk
heeft hoeven doen aan de kwa-

liteit van de machine. “Vooral in
Nederland (en Frankrijk) was er
vraag naar een upgrade van de
standaard configuratie en die komt
precies dertig jaar na dato uit en
dat maakt het extra mooi”, stelt
Dhont. “Onze fusie met Miedema
heeft qua techniek geen gevolgen
gehad bij de ontwikkeling van deze
machine. Maar we hebben wel
gebruikgemaakt van de methodiek
die Miedema hanteert bij stortbunkers of transportbanden. Dat
gebeurt ook vaak vanuit standaardconfiguraties en dat heeft ons
geïnspireerd bij de ontwikkeling
van de Essential.”
“CAPACITEITSVERHOGING TEGEN
LAGE KOSTEN”
De RA3060 Essential is de tiende
variant van de zelfrijdende 2-rijige
zeefbandrooier. Vorig jaar kwam
de negende versie uit, waarop
twee loofrollen waren gemonteerd
om beter te kunnen omgaan met
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aardappelrassen waarbij sprake is
van extreme loofgroei. “We hebben
gemerkt dat loof steeds vaker een
probleem is en spelen daar dan
op in door een nieuwe variant te
ontwikkelen. Ook nu weer hebben
we getracht aan de klantvragen te
voldoen. Loonwerkers en telers zijn
allemaal op zoek naar capaciteitsverhoging tegen lage kosten. Deze
machine zal daarnaast ook telers
aanspreken die twijfelen tussen
de aankoop van een tweedehands
zelfrijdende rooier of een nieuwe
getrokken 2-rijige machine met
wielaandrijving.”
DROOGTE EN ZICHTBAARHEID
Dhont vervolgt: “We hebben vooral
de techniek in deze jubileumeditie sterk verbeterd, omdat we
veel feedback kregen om met een
reinigingsmodule de problemen
veroorzaakt door de droogte te
lijf te gaan (axiaalmodule, red.)
en de zichtbaarheid in het veld te

vergroten (ledverlichting en infraroodcamera’s, red.). De komende
jaren blijven deze onderwerpen
aandachtspunten, maar met de
introductie van de Essential hebben
we daarin zeker stappen gezet.”
INTERPOM
Tijdens de Interpom zal er ook flink
worden uitgepakt met deze machine. De landbouwmachinebouwer
gaat zelfs nog een toevoeging
lanceren tijdens die vakbeurs: “Er
zal inderdaad nog een extraatje
onthuld worden, maar telers die
willen weten wat dat is, zullen onze
stand moeten bezoeken.”
MEER INFORMATIE?
Dewulf
Tel.: 0517 - 239 800
E: ion.dhont@dewulfgroup.com
W: www.dewulfgroup.com/nl

ZWAVEL + NITRAAT =
EIWIT + OPBRENGST
Zwavel is altijd noodzakelijk voor een goede opbrengst
en eiwitgehalte. Net zoals een optimaal stikstofaanbod.
Nitraatmeststoffen maken precieze bemesting mogelijk
en zorgen voor een betere stikstofopname.

Efﬁciënt en duurzaam bemesten?
Vragen? Mail ons op advies@yara.nl!
Kijk op www.yara.nl/pure
Volg ons op:

SULFAN®
24%
N
SO3 18%
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TELERSORGANISATIE

Telersorganisatie Nedato zorgt voor
‘rust en zekerheid’ bij aardappeltelers
Bedrijfszekerheid door prijs- en afzetgarantie. Daar zijn aardappeltelers continu naar op zoek. Om dat te bereiken zijn er verschillende afzetstrategieën denkbaar. Telersorganisatie Nedato
biedt zijn leden een scala aan opties variërend van clickcontracten tot poule- en flexibiliteitssystemen voor de nodige risicospreiding.
Het bepalen van de juiste afzetstrategie is een kwestie van lange
termijnvisie. En met dat motto in
het achterhoofd bezoekt Nedatoadviseur Patrick Heijnen zijn klanten
in Zuidoost Nederland jaarlijks voor
een adviesgesprek.

BEGELEIDING
Patrick Heijnen en Nedato ondersteunen de telers met technische en
economische begeleiding. Denk aan
uurtje schuurtje voor bewaring, maar
ook aan diverse studieclubs en niet
te vergeten de dagelijkse individuele
begeleiding bij teeltorganisaties.

“AFWACHTEN
HOE DE TERMIJNMARKT ZICH
ONTWIKKELT”

AKKERBOUWER BRUYNEN:
“VASTIGHEID OP BEDRIJF IS
BELANGRIJK”
Eén van de aardappeltelers die
Heijnen begeleid is Paul Bruynen.
Deze akkerbouwer uit het Limburgse
Kessel heeft samen met zijn vrouw
een maatschap, waarin hoofdzakelijk
de akkerbouwmatige activiteiten zijn
opgenomen. Bruynen: “De prijszet-

ting in de akkerbouw is de laatste
jaren net zo grillig als het weer. Een
beetje vastigheid op mijn bedrijf is
dan ook erg belangrijk. Ik let daarbij
niet op pieken in de markt. We zouden nu misschien dertig cent kunnen
krijgen, terwijl de contractprijs lager
is. Maar zo redeneren wij hier niet:
vorig jaar was het namelijk precies
omgekeerd.”
FOCUS
Om toch een beetje grip te houden
op de actuele ontwikkelingen wordt
aan het begin van elk kalenderjaar de
afzetstrategie doorgenomen. Voor
Paul Bruynen altijd een moment om
eens goed te bekijken of de focus
verlegd dient te worden: “Samen met
Patrick (Heijnen, red.) kijk ik altijd
naar het niveau van de percelen, welke rassen er goed in de markt liggen
en aan de hand daarvan bepalen we
samen welke strategie het beste bij
onze situatie past.”
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AKKERBOUWER BART PETERS
“KEUZE VOOR STABILITEIT MET
AFZETSTRATEGIE”
Ook op het akkerbouwbedrijf van
Bart Peters in Sint-Anthonis worden
jaarlijks de afzetmogelijkheden onder
de loep genomen. Aan de hand van
de overlegmomenten met Patrick
Heijnen rolt daar dan een strategie

uit: “Ik ben daar zeer tevreden over.
Zeker omdat je niet kunt anticiperen op een extreem jaar zoals dit.
De droogte heeft zeker effect op
de prijsvorming en dat kan je van
tevoren gewoon niet inschatten.
Omdat we gekozen hebben voor wat
stabiliteit met een afzetstrategie die
elk jaar hetzelfde is, heeft die sei-

De belangrijkste reden voor Roger Franssen (midden) en zijn vader (rechts)
om met Nedato samen te werken is de betalingszekerheid die Nedato biedt.
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Paul Bruynen heeft dit seizoen gekozen voor het ras Fontane, omdat deze goed groeit op de Limburgse zandgronden en de vraag naar dit ras groot is.
zoensgebonden prijsvorming minder
effect op onze bedrijfsvoering.”
AKKERBOUWER ROGER
FRANSSEN: “SAMEN KIJKEN WAT
ER GOED IN DE MARKT LIGT”
Voor Roger Franssen gelden weer
hele andere aspecten. De aardappelteler is gevestigd in het uiterste
zuiden van Limburg en moet met
een aantal specifieke dingen rekening houden: de bodem is erosie
gevoelig en de rassen die hij teelt
wil Franssen dan ook graag vroeg
oogsten. “We hebben gekozen voor
de rassen Innovator en Fontane. Die
laatste wordt eigenlijk afgeraden
voor deze regio, maar bij ons doet
hij het eigenlijk heel goed. Ik ben
iemand die graag vroeg wil oogsten
– we zijn eigenlijk altijd de eerste hier
in de buurt die gaan rooien – en daar
passen deze twee rassen prima bij.
Samen met Patrick (Heijnen, red.)
kijken we ook altijd welke rassen er
goed in de markt liggen.”
De inwoner van Nijswiller – vlakbij
het Drielandenpunt in Vaals - heeft
twee jaar geleden een nieuwe bewaarplaats gebouwd en werkt sinds
2006 samen met telersorganisatie
Nedato: “Die organisatie is inmiddels
een hele belangrijke factor geworden
in mijn bedrijfsvoering. Ik lever alles
af aan Nedato, omdat het systeem
mij aanspreekt. Ze bieden ontzettend
veel opties, waardoor je altijd keuze

hebt in je afzetmogelijkheden. De
laatste jaren hebben we zonder voorverkoop gewerkt en sinds twee jaar
hebben we clickcontracten. Dat was
voor ons eerst ook nieuw, maar die
uitdaging vinden wij juist leuk.”
BETALINGSZEKERHEID
De belangrijkste reden voor Franssen
om met Nedato samen te werken is
de betalingszekerheid die Nedato
biedt, zeker nu het product al in de
bewaring ligt: “We durven die risico’s
op te zoeken omdat er een stukje
betalingszekerheid door Nedato
wordt gegarandeerd. Ik zie het niet
zitten om een stuk via vrije teelt te
verhandelen. In slechte jaren behandelt Nedato ons ook goed. In goede
jaren kun je overal terecht, maar in
de mindere jaren zorgt Nedato ook
voor goede prijzen en maximaal
rendement. Die zekerheid is mij veel
waard.”
STABILITEIT EN ZEKERHEID
Over één ding zijn Bruynen, Peters
en Franssen het eens: Nedato zorgt
voor stabiliteit en afzetzekerheid.
Paul Bruynen: “We werken nu zeven
jaar samen met Nedato en tot nu toe
is het elk jaar boven verwachting gegaan. De gemaakte keuzes hebben
telkens rendement opgeleverd. In
2012 hebben we een eigen bewaring
gerealiseerd. Het ‘uurtje-schuurtje’
van Nedato heeft mij ook veel kennis
op het gebied van de bewaring op-

geleverd. De ledenvergaderingen die
ze organiseren zijn voor mij dan ook
een zeer prettige bijkomstigheid.”
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Bart Peters vult hem aan: “Wij zorgen voor kwaliteitsaardappelen en
Nedato zorgt ervoor dat de aardappelen bij de juiste afnemers terechtkomen. Zo weten we zeker dat alles
altijd op zijn plek komt. En als er dan
toch een keer iets is, dan wordt dat
altijd netjes opgelost. Ik heb totaal
geen neiging om ergens anders heen

te gaan. Je kan wel gaan gokken,
maar het moet verantwoord blijven.
De samenwerking met Nedato biedt
mij de zekerheid die ik zoek”, aldus
Peters die daarmee Roger Franssen
de woorden uit de mond haalt:
“Fabrieken willen altijd een vaste prijs
om marktwerking te voorkomen,
terwijl Nedato er echt voor de telers
is. En dat voelt gewoon goed.
Bij Nedato krijgen wij het gevoel dat
ze soepel zijn en dat biedt ons verschillende mogelijkheden om onze

aardappelen tegen de juiste prijs af
te zetten. Het gaat om veel geld en
dan is het prettig als je als teler ook
iets te kiezen hebt.” ■
MEER INFORMATIE OVER
TELERSORGANISATIE NEDATO?
Patrick Heijnen – Adviseur Zuidoost
Nederland
E: pheijnen@nedato.com
W: www.nedato.com
T: 0620442833

Op het akkerbouwbedrijf van Bart Peters in Sint-Anthonis worden jaarlijks de afzetmogelijkheden onder de loep
genomen.
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PÖTTINGER:

“Staat voor goede kwaliteit en
afwerking”
Het merk Pöttinger is in Nederland vooral bekend vanwege
hun opraapwagens en hooibouwmachines. Wereldwijd heeft
het bedrijf ook naam gemaakt als fabrikant van grondbewerkingsmachines. Wilko van der Veen is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en sinds vorig jaar werkzaam bij landbouwwerktuig
importeur Duport en is daar verantwoordelijk voor Pöttinger
grondbewerking. Van der Veen verwacht dat het Oostenrijkse
merk de komende jaren flink gaat groeien in Nederland:
“Pöttinger staat voor goede kwaliteit en afwerking. Oog voor
details en afstelmogelijkheden. ‘Succesvoller met Pöttinger’ is
niet voor niets ons motto en dat probeer ik - met de persoonlijke
benadering die bij dit familiebedrijf hoort - over te brengen op de
Nederlandse akkerbouwers.”
ZAAIMACHINES
Het eerste focuspunt voor
de Nederlandse markt is de
zaaimachine. Van der Veen:
“Precisiezaaimachines van heel
klein tot heel groot en van heel
eenvoudig tot zeer geavanceerd.
Heel makkelijk of moeilijk zaad,
biologisch of gangbaar; het maakt
allemaal niet uit. Pöttinger heeft
de machine zo gebouwd dat hij
gemakkelijk uitwisselbaar is. Als
een akkerbouwer in de ochtend het
ene product heeft ingezaaid, kan er
gemakkelijk in de middaguren nog
een ander product gezaaid mee
worden.”
HOGERE KOUTERDRUK
Een belangrijk kenmerk van de
zaaimachine is de hoge kouterdruk.
Dat stelt telers in staat om onder
alle omstandigheden het land op te
gaan en in te zaaien. “Er zijn altijd
probleemgevallen natuurlijk en dan
maakt de hoge kouterdruk (vijftig
kilo per element, red.) het verschil

of het zaadje wel of niet op tijd de
grond in kan. Vooral in de zware
klei met harde kluiten snijdt onze
zaaimachine er gemakkelijk doorheen. Dat speelt voornamelijk op
percelen die vijftig procent of meer
afslibbaar zijn en dat is vooral langs
de kust en in Oost-Groningen. Daar
zijn zelfs gevallen bekend dat de
opwaartse druk ervoor zorgt dat de
kopeg uit de grond gedrukt wordt”,
aldus Van der Veen.
CONSTANTE ZAAIDIEPTE
Ook voor telers in gebieden waar
de grond minder afslibbaar is, zorgt
de Pöttinger zaaimachine voor een
meerwaarde. Van der Veen: “Voor
al onze zaaimachines geldt dat ze
garant staan voor een constante zaaidiepte. Waar een andere
kouter overheen springt, zaait de
Pöttinger gewoon netjes door. In
perioden van droogte kan dat echt
verschil maken. Ook bij zaaien van
winterbonen, dat afgelopen maand
een hot item was, zorgt onze zaai-

machine ervoor dat er gemakkelijk
op acht centimeter diepte gezaaid
kan worden.”
PLOEGEN
Ook de ploegen van Pöttinger presteren goed in de droge maanden die
2018 typeren. “Veel ploegen konden
niet door de harde klei komen
vanwege die droge grond, maar wij
konden wel gewoon goed ploegen”,
vertelt Van der Veen trots. “Perfecte
grondbewerkingsmachines bestaan niet. Ecoploegen is weliswaar
snel, maar of dat altijd goed is,
durf ik niet te zeggen. Ploegen is
in mijn ogen nog altijd de beste
grondbewerkingsmethode en het
bedrijf Pöttinger heeft er al veertig
jaar ervaring daarmee, dus daar
durf ik gerust op te vertrouwen.
Onder makkelijke omstandigheden
ploegen kan iedereen. Maar als de
omstandigheden moeilijk worden,
dan worden de mannen van de
jongens gescheiden en weten de
ploegen van Pöttinger zich keer op
keer staande te houden.”
CULTIVATOREN
Naast de groeiende interesse voor
de ploegen van het Oostenrijkse
merk, zijn er ook steeds meer
Nederlandse telers geïnteresseerd
in de cultivatoren die het bedrijf
produceert. Van der Veen: “Daar zit
zeker een sterke groei in en is zeker
een focuspunt voor ons. Die zijn
ook het gemakkelijkste te verkopen,
omdat het een degelijke rechttoe
rechtaan machine is.”
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DOELSTELLINGEN
Op korte termijn wil Van der Veen
proberen om een vaste klant te
worden in de Top-3 van grondbewerkings- en zaaimachines. “Om dat
te realiseren proberen we maatwerkoplossingen te bieden. De beste
ambassadeurs zijn de telers die al
gebruikmaken van onze machines,
die zijn allemaal tevreden en dan
verkoopt het product zich vanzelf.
Vanuit de akkerbouwer gezien is
het vooral belangrijk dat ze met
één machine meerdere gewassen
kunnen zaaien.”

een Pöttinger zaaimachine uit. “Als
je gras en mais op de goede manier
wilt zaaien dan kom je vanzelf bij
ons terecht. In Oostenrijk en Beieren
doet Pöttinger dit al jaren, daar
vooral vanwege de erosieproblemen. In Nederland ligt dat natuurlijk
anders, maar vanuit de wetgeving
moet het volgend jaar hier ook. En
voor akkerbouwers die de grondbewerking voor de melkveehouders
uitvoeren, komen bij ons langs
omdat ze het zaadje op de juiste
manier willen neerleggen en dat kan
alleen met onze zaaimachines.” ■

MAIS EN GRAS ZAAIEN
Vanaf volgend jaar is het verplicht
om mais en gras gelijk te zaaien.
Loonwerkers, maar ook akkerbouwers die samenwerken met
veehouders komen dan al snel bij

MEER INFORMATIE OVER
PÖTTINGER?
Wilko van der Veen – Duport
W: www.duport.nl
E: Wilko@duport.nl
T: 0683645296

TWINDISC

Betrouwbaar en nauwkeurig!
TWINDISC dubbele zaaischijven
Onderhoudsvrij zaai-element met parallelogram met eenvoudige centrale en
nauwkeurige diepte-instelling
Druk op zaaikouter tot 50 kg/kouter
Eenvoudige drukinstelling van zaaikouter,
onafhankelijk van diepte-instelling
PILOT computer geschikt om GPS aangestuurd
te worden met een taakkaart (VRA)

Otd Sky!

www.farmstore.nl

ZAAIMACHINES

Werkbreedtes tot 6 m, ook met TF fronttank

Tel. 0184 69 27 32

Trans-SPACE

GUN UZELF

ONGEËVENAARD COMFORT
EN STABILITEIT !
Hardox bodemplaat

NEW : Trans-SPACE 9200 ! meer volume
Grote banden tot 1,50 m en steeds een ideale oversteek
in de stortbak bij het transport van aardappelen

joskin.com

Creëer het ideale bewaarklimaat met behulp van
onze super luchtdichte

AFDICHTKANALEN
Optimale bewaring
van o.a. aardappelen
en uien
Veilig en eenvoudig
in gebruik

Sidijk is al 40 jaar dé specialist voor lucht- en schuimgevulde maatwerk
oplossingen. Bij het geforceerd ventileren van o.a. aardappelen en uien
wordt steeds vaker gekozen voor onze opblaasbare afdichting. Deze bieden
wij in zowel horizontale als verticale richting aan. Het grote voordeel van
deze oplossing is dat je ook de vrijheid hebt om te kiezen voor een
combinatie van zuigen en blazen.
Veiligheid
Om het geheel qua werkgemak maar
ook arbo-technisch te optimaliseren,
hebben wij de mogelijkheid gecreëerd
om de verticale slangen op rail te
monteren. Hierdoor wordt het
afleggen van vele meters onder
gevaarlijke omstandigheden enorm
gereduceerd.

T 0566 - 625 700
E info@sidijk.com

Gebruiksgemak
Sidijk biedt de mogelijkheid om de
bediening van zowel de horizontale
als de verticale kanalen beneden te
plaatsen.
Wil je meer informatie? Neem dan
vrijblijvend contact op met onze
collega Bert, hij helpt je graag!

Bert Henneveld - Sales

WWW.SIDIJK.COM

Ongevoelig voor
storingen
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v.l.n.r. Roel Bloemert ICL Group, Crétiënne Oomen Alliance Groep en akkerbouwer Johannes Straver.

“Een paar ton extra aardappelen is de
meerprijs meer dan waard”
Om optimaal teeltrendement te behalen is het gecontroleerd
vrijkomen van meststoffen belangrijk. Zo kan het gewas namelijk
op alle momenten beschikken over het juiste voedingsniveau. ICL
Specialty Fertilizers behaalde afgelopen jaar significante meeropbrengsten door de inzet van Agrocote Max bij pootgoedtelers
en frietaardappelen. Straver Akkerbouw in het Noord-Brabantse
Almkerk heeft de meststofkorrels dit seizoen voor het eerst toegepast en ziet al direct verschillen. Johannes Straver: “De eerste
uitkomsten zijn zeer positief.”
Straver Akkerbouw is gevestigd in
het Land van Heusden en Altena,
voornamelijk akkerbouw en een
stukje vollegrondsgroente, aangevuld met loonwerk. Aardappelen
is de hoofdteelt, ruim honderd
hectare waaronder enkele zanderige percelen. Johannes besloot
samen met zijn twee broers (Ariaan
en Bert) en zijn ouders afgelopen
winter al om deze meststof uit
te proberen. De eigenaren van
het akkerbouwbedrijf liepen toen
met het vraagstuk rond hoe ze de
groeivariatie met betrekking tot de
zandkoppen kunnen verminderen.
“Vanuit het zand waren er goede
ervaringen met Agrocote Max. Ik
had mijn bedenkingen voor de
kleigronden, maar ik vond het wel
interessant om te kijken of met

tig, waardoor je met het blote oog
nauwelijks verschil kan zien. Op
taakkaart.nl zagen we wel duidelijke lijnen: behandeld en onbehandeld.”
VERRASSENDE CONCLUSIE
Die waarneming wordt ondersteund door de dronevluchten die

Agrocote Max plaatsspecifiek het
probleem met zanderige zones binnen een perceel, geminimaliseerd
kon worden.”
OSMOTISCHE DRUK
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn meststofkorrels met
daaromheen een laagje coating.
Deze coating werkt als een soort
membraan. Zodra er vocht in de
korrel opgenomen wordt, lossen de
voedingsstoffen binnen de coating
op. Er ontstaat een soort pompwerking als gevolg van verschillen
in osmotische druk, waardoor de
voedingsstoffen naar buiten geduwd worden. De plant neemt de
vrijgekomen voedingsstoffen op.
Straver: “Het perceel waar de proef
is uitgezet is sowieso groeikrach-
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in augustus bij Straver Akkerbouw
zijn uitgevoerd. Bij de opbrengstmetingen met drie herhalingen op
lichte én drie herhalingen op zware
delen van het perceel, kwamen
duidelijke verschillen naar voren.
Opmerkelijk genoeg werden er
op zwaardere kleigronden grotere
verschillen waargenomen, dan op

de zanderige delen. Die conclusie
lijkt in tegenspraak op het gegeven
dat klei een grotere bufferingscapaciteit heeft dan zand. Straver:
“Dat hadden wij vooraf ook niet
verwacht. Zeker omdat we een keer
of zeven hebben moeten beregenen”, reageert de Brabantse teler
verrast op de uitkomsten.
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ALLIANCE: “DUIDELIJK
VERSCHIL”
Crétiënne Oomen begeleidde het
project vanuit Alliance Groep en hij
is niet verbaasd over de resultaten
op de klei: “Wij hebben al meerdere
jaren in diverse teelten de ervaring
dat ureum-houdende meststoffen voor een stabielere groei en
uiteindelijk betere resultaten leiden.
Ze hebben de negatieve effecten
die je soms met nitraat-houdende
meststoffen ziet, niet. Nieuw is voor
ons de gecontroleerd vrijkomende
versie van ureum. Dit jaar hebben
we Agrocote Max getoetst op
kleigrond in aardappelen en uien.
Volgend jaar gaan we hiermee
door.”
Straver ziet – als ervaringsdeskundige en voormalig medewerker
van Agrometius - voor de nabije
toekomst vooral meerwaarde in het
toepassen van de ureum-houdende
meststof op de minder groeikrachtige percelen: “Gedurende dit
groeiseizoen hebben wij al nagedacht over de optie om Agrocote
Max komend jaar ook daar toe te
gaan passen. Ik ben wel heel benieuwd wat de meststof daar doet,
want in de bemesting houden we
daar al rekening mee en strooien
we daar meer stikstof op dan op
groeikrachtige percelen. Op die
minder groeikrachtige stukken is
de meeste winst te behalen. Daar
kunnen we misschien ook de groei
erin krijgen en de ziektedruk verlagen. Ik verwacht hier nog grotere
verschillen te kunnen realiseren dan
we dit jaar behaald hebben”

VERZEKERINGSPREMIE
Hoewel de ingezette lijn een positief effect heeft, zijn er bij Straver
ook wel momenten van twijfel
geweest: “Tijdens deze proef heb
ik mezelf toch de vraag gesteld:
hadden we zonder de meststof niet
hetzelfde bereikt? Agrocote Max
hebben we gegeven als basisbemesting en daarbij tweemaal
bijgemest met KAS tijdens het
groeiseizoen. Op basis van de dronebeelden hadden we wellicht minder hoeven bijmesten tijdens het
seizoen, maar in zo’n jaar als deze
is het lastig om te durven stoppen.
Stel dat we gestopt waren waarna het gewas wegzakt en sneller
afrijpt, dan verlies je zo vijf ton en
dat is vandaag de dag serieus geld.
Dan strooi je er voor de zekerheid
vaak toch nog wat extra stikstof
op, want die rekening staat in geen
verhouding tot de opbrengsten per

kilo. Daarom ben ik heel benieuwd
of we volgend jaar op percelen
waar de mineralisatie minder is ook
goede opbrengsten kunnen behalen met Agrocote Max. Als dat zo is,
dan ben ik helemaal overtuigd.”
Zoals iedereen in de akkerbouwsector weet is één jaar, geen jaar.
En zeker met het bijzondere droge
en warme groeiseizoen dat 2018
typeert, zijn conclusies moeilijker
te trekken. Johannes Straver had
gehoopt dit seizoen meer verschillen te zien, maar beseft dat
het wijzigen van een strategie een
kwestie van lange adem is: “We zijn
niet blind voor ontwikkelingen. De
weg die we nu bewandelen is goed,
maar we zijn continu aan het verbeteren om die weg bij te sturen.
Daar is deze aanpassing in onze
bemestingsstrategie ook onderdeel
van. We willen met schaalvergro-

ting zeker niet inleveren op kwaliteit en opbrengst. Terugkijkend
op dit jaar kun je op basis van de
cijfers concluderen dat Agrocote
Max bij alle objecten een plus heeft
gerealiseerd. De verschillen hadden
wellicht nog groter gekund, maar
een paar ton aardappelen extra
zorgt met de huidige prijzen wel
voor een hoog rendement. De
meerprijs van de meststof is het
dan dubbel en dwars waard.”
MEER INFORMATIE OVER
AGROCOTE MAX?
Frank Duijzer – ICL
akkerbouwadviseur Benelux
E: Frank.Duijzer@icl-group.com
T: 06 - 5289 5255
Roel Bloemert – ICL
akkerbouwadviseur Benelux
E: Roel.Bloemert@icl-group.com
T: 06 – 2243 0134
W: www.icl-sf.nl
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DE BESTE SPUITBOOM PRESTATIES
NU AANTREKKELIJK GEPRIJST
Koop nu een M900(i) of R900i getrokken veldspuit of een R4040i of een R4050i
zelfrijdende veldspuit en ontvang een automatisch boomhoogte- en
balansregelsysteem voor een aantrekkelijke prijs*. Maak daarnaast ook gebruik
van onze vroegkoopaanbieding en ontvang tot wel 6% korting op de aankoop van
uw nieuwe veldspuit**.
M900(i) serie met TerrainControlTM Pro – Boomhoogte- en balansregelsysteem
R900i of R4040i/50i serie met TerrainCommandTM Pro - Boomhoogte- en
balansregelsysteem met variabele geometrie
Neem voor meer informatie over deze aanbiedingen contact op met uw dealer.

KOOP VR OEG .
B E SPA AR ME E R .
Wacht iets langer op uw machine en
geniet van een hogere korting!

Financiering vanaf 0% voor 1 jaar***

*Prijzen zijn exclusief BTW en klaarmaakkosten. De actie is geldig t/m 28 februari 2019.
**De korting is variërend afhankelijk van de bestelmaand. Prijzen zijn exclusief BTW
en klaarmaakkosten. De actie is geldig t/m 30 juni 2019. *** De financieringsactie is
geldig t/m 31 januari 2019. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden en condities. Fouten,
aanvullingen, modificatie en herroeping voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn onder
voorbehoud van acceptatie door John Deere Financial, ‘s-Hertogenbosch. John Deere
Financial is een handelsnaam van BNP Paribas Leasing Solutions N.V.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

