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Digitale teeltkennis
			 komt beschikbaar
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LG LAAT TELERS EN LOONWERKERS
MEEKIJKEN BIJ GROEI EN AFRIJPING

Alle relevante data rondom de maïsteelt combineren op een online-platform en
dat beschikbaar stellen voor telers, loonwerkers en andere belanghebbenden.
Dat is mogelijk met het nieuwe LG Agrility-platform. Loonwerkers kunnen vooral
profiteren doordat ze kunnen zien hoe de percelen van hun telers afrijpen. Zo is
het juiste oogstmoment en daarmee de voederwaardekwaliteit beter te plannen.
DRIE MODULES

LOONWERKERS GEZOCHT
VOOR PROEF MET VARIABEL ZAAIEN
Limagrain wil de komende jaren nog een extra module toevoegen
aan Agrility, namelijk die van zaaidichtheid. Voor komend seizoen
kunnen geïnteresseerde loonwerkers er al mee aan de slag in proefverband, waarvoor een aantal bedrijven worden gezocht. De focus
ligt op het toepassen van verschillende zaaidichtheden binnen een
perceel aan de hand van meerjarige data over de groei. Zo kun je de
veldcondities plaatsspecifiek optimaliseren voor de beste productie.
Heb je een GPS-gestuurde maïszaaimachine en wil je meedoen? Meld
je dan aan via www.lgseeds.nl/density.

‘DOOR ZELF ALS
LOONWERKER DEEL TE
NEMEN, KRIJG JE EEN
PERFECT OVERZICHT
VAN DE AFRIJPING IN
JE WERKGEBIED’
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In de agrarische sector kennen we al de opbrengstmeting en de taakkaarten voor bemesting
en eventueel zaaien en poten. De mogelijkheden
zijn echter nog beperkt, omdat veel groeifactoren
niet worden gemeten. Daar probeert LG met het
Agrility-platform verandering in te brengen. Het
bijzondere is volgens commercieel manager Jos
Groot Koerkamp dat hierin ook groeimodellen
van de LG-rassengenetica worden gebruikt om
het gewas gedurende het groeiseizoen te volgen.
“Wij hebben per ras enorm veel data over de ontwikkeling en afrijping. Dat is kennis die nergens
anders aanwezig is en die we nu dus combineren
met de actuele gegevens.”

Het nieuwe platform is vooral een slimme combinatie van allerlei data die deels ook openbaar beschikbaar zijn. Het is opgebouwd rond drie
modules. De eerste module is de plantontwikkeling. Zodra het gewas boven de grond staat, wordt
de ontwikkeling gevolgd via satellietbeelden. Die
beelden laten zien waar de groei achterblijft.
Daar kun je dan met extra bemesting of wellicht
beregening - als het door droogte is - op reageren.
De tweede module is opbrengst. Het systeem
berekent dan op basis van de kennis van het ras,
actuele en historische bodemdata, weergegevens en satellietbeelden wat de geschatte opbrengst is van een perceel. De teler kan dit
gebruiken in zijn berekening van de ruwvoervoorraad en op basis daarvan bepalen hoe hij de
maïs wil oogsten. Bij een ruime ruwvoerpositie
zou hij bijvoorbeeld hoger kunnen (laten) hakselen of voor CCM/MKS kunnen gaan, maar plan-

WAT IS LG AGRILITY?
LG Agrility is een teeltoptimalisatieprogramma dat door Limagrain
zelf is ontwikkeld, uitgebreid is getest in vele landen en nu rijp is voor
marktintroductie. Het bijzondere hieraan is dat naast gegevens over
de bodem en opbrengsten in het verleden ook satellietbeelden van
de groei en eigen kennis van LG per ras worden gecombineerd. De
rapportages ontvangt de gebruiker in zijn e-mailbox, vanaf de opkomst tot de oogst. Elke teler kan ook vragen deze informatie naar de
loonwerker te sturen. Zo kan hij ook de afrijping volgen en kunnen
teler en loonwerker samen het optimale oogstmoment plannen. Wil
je meer weten, dan kun je informatie vinden op www.lgseeds.nl/
agrility. Je kunt ook deze QR-code scannen voor
een video-impressie. Vanaf 2023 zal de teler
overigens zelf kunnen inloggen op het platform,
dus de e-mailservice is enkel ter overbrugging.
Dan kan het systeem ook vanaf de mobiele telefoon direct worden benaderd.
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DE VIJF BIJZONDERE RASSEN VAN LG
LG 31.205: afgelopen jaar het meest geteelde ras in de Benelux en
dat zal het ook blijven, verwacht LG. Het ras combineert vroegheid
met veel zetmeel en een goede opbrengst.
LG Emeleen: de nieuwkomer met veel potentie. Iets meer opbrengst
dan de 31.205, met iets minder zetmeel. Verder zijn ze vergelijkbaar.
LG 31.228: de opbrengsttopper in droge stof en VEM in de vroege
groep. Goede celwandverteerbaarheid, iets minder zetmeel. Het ras
past in maïsrijke rantsoenen.
LG Ashley: een nieuw korrelmaïsras met een hoge korrelopbrengst
en toch vroeg rijp. Kan ook als dubbeldoelras worden ingezaaid.
Gedurende het groeiseizoen kun je er ook nog voor kiezen om het te
oogsten als snijmaïs.
LG Resolute: de hoogste opbrengst in de ultravroege groep. Het ras
moet in twintig weken rijp zijn. Het heeft in deze groep de hoogste
zetmeelopbrengst en een hoog zetmeelgehalte.

nen maken voor het verkopen van de maïs op
stam kan natuurlijk ook.

BESTE OOGSTMOMENT
Het laatste deel is de oogstmodule. Deze berekent
op basis van de wensen wat het ideale oogstmoment is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
kennis van de afrijping van een ras, de bodemomstandigheden en de weersverwachting. Op basis
daarvan krijgt de teler frequent e-mail-updates
met de meest recente verwachtingen over opbrengst en oogstmoment. Volgens Groot Koerkamp is dat een ideale manier om goed te kunnen
plannen. “Nu moet je zelf het veld in gaan en op
basis van het bekijken van een aantal planten een
schatting maken. Uit de testen die we al hebben
gedaan, blijkt dat onze methode veel nauwkeuriger is. In de meeste gevallen bleek de inschatting
van het programma zeer goed overeen te komen
met het resultaat in de kuil.”

Aan het eind van het seizoen krijg je in de mailbox dit
overzicht, met op basis van de gewasconditie op dat
moment een voorspelling wanneer het perceel oogstrijp is.
In dit geval op de laatste drie dagen van de voorspelling.

PERCELEN IN WERKGEBIED VOLGEN
Limagrain verwacht dat het programma voor loonwerkers wellicht minstens zo interessant kan zijn
als voor telers. “Als je de verschillende percelen die
je moet hakselen hiermee volgt, krijg je een veel
beter beeld van de afrijping in je werkgebied. Achter je beeldscherm kun je dan zien waar je wellicht
al kunt beginnen en waar je moet wachten. Je kunt
dan veel meer optreden als teeltadviseur en de
veehouder helpen om de juiste kwaliteit in de kuil
te krijgen. Omdat je de afrijping kent, kun je wellicht ook klanten over de streep helpen die willen
wachten en daardoor de planning moeilijk maken.
Dan heb je dubbel winst. Je capaciteit wordt beter
benut en je scoort een betere kwaliteit.”
Groot Koerkamp kan zich ook voorstellen dat
loonwerkers het gebruik van Agrility tijdelijk aan-

Via satellietfoto’s krijg je zicht op plekken op een perceel die achterblijven in groei.
Op deze afbeelding zijn dit de lichtere plekken.

bieden als service aan een aantal klanten. “Het
kost € 10,- per hectare, bij een minimale afname
van drie hectare per veld en uiteraard in combinatie met een LG-ras. Daarvoor krijg je dus een heleboel kennis terug. Zijn er dan ook nog een aantal
telers die het zelf hebben, dan krijg je een prima
overzicht van de afrijping in je werkgebied. Een
prachtige kans om je te profileren als loonwerker
die ook de digitale kansen benut.”
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