DE GEHEEL NIEUWE GRASLAND UNIDRILL

DE NIEUW GRASLAND UNIDRILL VAN MOORE IS ONTWORPEN ALS DIRECT
RESULTAAT VAN DE FEEDBACK VAN KLANTEN
Er werd gevraagd om een kleine afstand tussen de rijen om zaaien met één gang in gras/graanstoppels, of in een gewoon zaaibed
mogelijk te maken, een compact chassis met driepuntshefinrichting voor sneller keren op de wendakker van kleinere velden, plus een
centraal zaadmeetsysteem voor nauwkeurig zaaien op hoge snelheid en zaaien tot de laatste hoeveelheid zaad, voor alle zaadsoorten.
Het grondbewerkingswerktuig is afkomstig van de bewezen grasland Unidrill, op een sporende rubberen ophangingsarm. Wij hebben het
systeem in 2010 uitgebreid getest met, zoals verwacht, uitstekende resultaten. Niets in onze 45 jaar van ervaring plaatst het zaad zo goed
in contact met de aarde en op de juiste diepte. De configuratie van enkelvoudige schijven en zaaikouters zorgt ervoor dat een zeer hoog
percentage van het zaad ontkiemt.
Met behulp van de Unidrill kan nieuw zaad in bestaande velden worden gezaaid, ofwel door rechtstreeks zaaien in met glyfosaat behandelde grasstoppels, of door doorzaaien zonder chemicaliën, met gebruik van teeltmaatregelen voor het bestaande grasland. Zaaien in
stoppels van granen/peulgewassen, of traditioneel bebouwde zaaibedden is eenvoudig en vereist minimale aanpassing van de instellingen.
Deze machine is ontworpen voor professionele verhuurders en is daarom van zware kwaliteit, met hoogwaardige componenten en
relatief onderhoudsvrij. De kleine afstand tussen de rijen maakt de machine zeer geschikt voor het overzaaien van gras op sportvelden.
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32 rijen met kleine tussenafstand van 90 mm van schijven en zaaikouters, 33% minder dan het vorige model, voor zaaien met ÉÉN GANG.
Aankoppeling via Cat driepuntshefinrichting voor gebruiksgemak en SNELLER keren op de wendakker.
Kverneland ACCORD zaadbak van 700 liter voor snel in rijen zaaien, snel en eenvoudig kalibreren, gemakkelijk legen, nauwkeurigheid van elke
rij en zaaien tot de laatste hoeveelheid zaad, voor alle zaadsoorten - ideaal voor kleine zaden, zoals boerenkool, stoppelknollen, koolzaad en gras.
Ventilatoraandrijving 1000 tpm via aftakas (hydraulisch als optie)
Zaaidiepte geregeld via achterste pakkerwals, eenvoudig in te stellen met pen en gat. De zaaikouters kunnen volledig van de grond worden
opgeheven, met alle gewicht op de pakkerwals, of al het gewicht kan op de schijven worden geplaatst om tot 94 kg/kouter te geven met een lege z
aadbak, gelijk aan het vorige model. Totaalgewicht met 700 kg standaard ballast is 3000 kg.
Het gewicht kan worden gereduceerd naar 2300 kg voor werk in conventionele zaaibedden of in zachtere grond.
Optionele extra ballast in delen van 35 kg tot een maximum van 124 kg/kouter, 30% meer dan het eerdere model.
Transportbreedte van 3 meter, met een aandrijfwiel dat snel in een frame wordt geplaatst voor wegtransport; de werkbreedte is 2,9 meter.
Zware kwaliteit chassis van 100 mm x 100 mm x 10 mm, met poedercoating
Onderhoudsarme sporende rubberen ophangingsarm, excentrisch voor kleine afstand tussen de rijen.
Bewezen MOORE UNIDRILL zaaischijf/kouter configuratie.
370 mm x 5 mm boriumschijven.
DUURZAME kouters met uiteinden uit wolfraamcarbide.
NKE kegellagers VIERVOUDIG afgedicht op het schijfoppervlak en dubbel afgedicht op het buitenoppervlak.
Opvouwbare veiligheidstrede voor vullen aan de achterzijde, met veiligheidsrail.
LED-rijlichten.
Zelfreinigende GUTTLER GREENMASTER pakkerwals over volle breedte.

De unieke Guttler zelfreinigende rol heeft twee gietijzeren Guttler Prisma ringen, die samenwerken op een rol met 45/50 cm Ø
De kleinere ring past goed op de as terwijl de grotere ring op de schouder van de kleinere ring loopt, waardoor het buitenoppervlak
wordt gereinigd.

Technieken
De Moore Unidrill maakt zijn eigen mini-zaaibed met behulp van een schijf die onder hoek staat en een zaaikouter die fungeert als een tand. Alle
zaden worden op een constante diepte geplant. De punten van de Guttler rol doorsnijden de grond 305 keer per vierkante meter. Voor goed contact
tussen het zaad en de aarde is soms een extra gang met een platte wals nodig. Er moet altijd in een redelijk rechte lijn worden gezaaid, omdat
draaien met de driller in de grond tot vroegtijdig defect raken van lagers en tot blokkering kan leiden, omdat de schijf dan van de zaaikouters wordt
weggetrokken.

Gras of klaver direct in rijen zaaien

Een gezond grasland is een van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen waarover een veehouder kan beschikken. Direct in rijen zaaien kan u helpen
om meer en beter gras te krijgen voor een lagere prijs, omdat dit minder arbeidsintensief is en machine- en arbeidstijd bespaart. Andere voordelen
zijn een minder drassige bodem, minder breedbladige onkruiden en het feit dat zelfs ineen "moeilijke bodem" direct in rijen kan worden gezaaid. Het
direct in rijen zaaien van gras in grasland met korte of middelange ontwikkelingstijd is eenvoudig genoeg. Zelfs oudere, uitgeputte weilanden kunnen
opnieuw worden ingezaaid met direct in rijen zaaien, mits enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Open grasland van één tot tien jaar oud is relatief probleemloos, omdat er nog geen grote wortel/vezelmat is ontstaan onder het oppervlak. Als regel
geldt dat als u de schijf in 25 mm van 80% schone aarde kunt laten zakken zonder de wortel/vezelmat te raken, u geen problemen behoort hebben.
Zoals altijd speelt het weer bij bij herinzaaien een belangrijke rol. Met een redelijke hoeveelheid vocht en warmte zorgen de volgende methoden voor
succesvol inzaaien.

Methode 1Zonder chemische aanvullingschoon (onkruidvrij) open grasland na kuilvoer.

Nadat kuilvoer voor het laatst is gemaaid en het veld wordt gebruikt voor grazen, maait u laag bij de grond en zaait u zo spoedig mogelijk in rijen met
1/2 tot de volledige hoeveelheid zaad, terwijl het vocht nog in de grond zit en voordat de hergroei begint. Er behoort nog voldoende vocht in de grond
te zitten om het zaad te laten ontkiemen en mits het zaad niet uitdroogt door tekort aan regen, behoort het voldoende gegroeid te zijn voordat het
oude gras zich volledig heeft hersteld. Laat 2 tot 4 weken later, afhankelijk van de groei, afgrazen door jong vee of schapen. Het afgrazen houdt het
oude gras onder controle en voorkomt dat het nieuwe gras kan worden verstikt. Het zorgt er ook voor dat het nieuwe gras voldoende licht krijgt. Dit
gras moet met tussenpozen van 2-3 weken worden afgegraasd tot aan het einde van het seizoen. Overbegrazing moet altijd worden vermeden omdat
de zaailingen anders uit de grond kunnen worden getrokken. Nieuw gras is vaak niet duidelijk zichtbaar totdat hergroei plaatsvindt na de eerste keer
maaien in het volgende seizoen.
●
Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
●
Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.

Methode 2Zonder chemische aanvullingschoon (onkruidvrij) open grasland na begrazing.

Laat het grasland goed kaal grazen met grote beweidingsdichtheid. Gebruik zo nodig een eg/rakel/wals op de drek, zaai het grasland in rijen en laat
het vee grazen totdat de jonge spruiten net zichtbaar zijn. Na 2 tot 4 weken opnieuw laten begrazen zoals hierboven, afhankelijk van de groei.
●
Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
●
Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.

Permanent weiland, bespoten 3 weken voor het inzaaien met 4 liter/ha
Roundup Energy, daarna kort afgegraasd vanaf 5 dagen na bespuiten,
4 t/ha gemalen kalk aangebracht een week vóór inzaaien en gezaaid
op 23augustus 2011 met Tetraploid Hybrid mengsel.

Italiaans raaigrasstoppel in het derde jaar, 6 dagen na maken van
kuilvoer en in rijen gezaaid met een Tetraploid Hybrid raaigrasmengsel
van 34 kg/ha, en bespoten met 2,5 liter/ha Roundup energy 5 dagen na
het inzaaien.

24 september, 4 weken later

10 november 2011

• Methode 3Herbicide voor afwijkend gebruik

Sommige klanten hebben goede resultaten gemeld met een herbicide voor afwijkend gebruik
Metsulfuron-methyl (Ally) 1/3 hoeveelheid 1,5 - 2,5 g/ha. Dit chemische middel doodt niet alleen breedbladige onkruiden, maar helpt tevens de groei van
het bestaande grasland tot 10 dagen te onderdrukken. Wacht 10 dagen alvorens opnieuw te begrazen.
0,8 l/ha van 250 g/l trinexapac-ethyl (Moddus) kan worden gebruikt als groeiregelaar voor kuilvoer of weilanden om de groei van bestaand gras te vertragen, zodat het nieuwe gras de kans krijgt om te groeien. Dit moet worden toegepast zodra actieve hergroei plaatsvindt.
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Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.
Moore Unidrill aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruik van chemicaliën voor afwijkend gebruik

Methode 4In rijen zaaien in het vroege voorjaar

Als het weiland erg drassig is geworden of als er slechte plekken zijn door vorst, emelten, schadelijke organismen, etc. gedurende de winter, moet nieuw
gras in rijen worden gezaaid vlak voordat de groei begint in het voorjaar.
• Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
• Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.

Methode 5Volledige vernietiging van grasland

Als het oude gras vol zit met onkruid en volledig opnieuw ingezaaid moet worden, moet voor of na de oogst of het grazen met glyfosaat worden
gespoten om alle vegetatie te doden en moet een mengsel van nieuw zaad in rijen worden ingezaaid.
Na afgrazen. wij geven de voorkeur aan kort afgrazen. Na het afgrazen een eg/rakel/wals gebruiken om de drek te verspreiden, daarna inzaaien en
maximaal een week wachten alvorens te bespuiten, of in elk geval voordat het nieuwe zaad ontkiemt. Deze procedure helpt om een goede nieuwe groei
te krijgen die het chemisch middel opneemt zonder dat dit het ontkiemen beïnvloedt.
• Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
• Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.
Na kuilvoer: wij geven er de voorkeur aan om het kuilvoer eerst te maaien in plaats van glyfosaat aan te brengen vóór de oogst, met inachtneming van
de aanbevolen termijn van 5 dagen, aangezien dit voorkomt dat wielafdrukken van de sproeimachine verschijnen in de volgende oogst. Bovendien lijkt
glyfosaat effectiever te zijn op gras met een kleiner volume. Wanneer na het maaien een week met inzaaien wordt gewacht, is de hergroei begonnen.
Vervolgens zaait u in rijen in en wacht u nog een week met bespuiten, in ieder geval voordat het nieuwe zaad ontkiemt. Het effect hiervan is een extra
week van hergroei om het chemische middel op te nemen.
• Controleer de pH van de grond alvorens te zaaien en gebruik desnoods zakken met snelwerkende kalk om de ideale pH-waarde van 6,5 te
verkrijgen, met name voor klaver.
• Een lichte tot middelzware laag dunne mest direct na het inzaaien (afhankelijk van de vochtigheid) kan worden aangebracht, mits deze geen
rioolwater of spoelwater uit de melkhouderij bevat.

Methode 6Ouder tijdelijk grasland, ruw permanent gras of oudere, uitgeputte weilanden

Deze moeten zorgvuldig worden behandeld. Hoewel glyfosaat deactiveert wanneer het in aanraking komt met de aarde, is er het probleem dat oude,
verterende vegetatie die bespoten is giftige fenol en azijnzuur afgeeft. Als er een dikke mat is of een mat van wortels en vezels onder het oppervlak is
en het zaad onvermijdelijk bij deze mat terechtkomt, kan dit problemen geven met de ontkieming als gevolg van plaatselijk verzuurde aarde. Dit
verergert bij natte anaërobe omstandigheden vóór, tijdens of na het zaaien. Het probleem met direct in rijen zaaien in bespoten gras of andere vegetatie
met een grote wortelmat, is dat dit altijd een grote gok inhoudt, afhankelijk van de weersomstandigheden, vooral na het inzaaien. Dit is de reden waarom
sommige gebruikers melden dat het succesvol is terwijl anderen dit weerspreken. Een analogie is dat kuilgras dat in natte omstandigheden is ingekuild
altijd zuurder is bij het openen.
In het geval van een zware mat kan succes met direct in rijen zaaien op oude weidegrond slechts worden gegarandeerd door te wachten totdat alle
planten na het bespuiten dood zijn, anders moet u ondiep cultiveren en walsen om het zuurstofniveau te verhogen, of het er op wagen dat het grasland
niet nat ligt na het inzaaien. Als u een dikke mat verterende vegetatie hebt en boonzaden verspreidt op het oppervlak die u vervolgens inploegt, heeft
dit hetzelfde resultaat. Spuit dus in het voorjaar en zaai in het najaar in rijen in, na het aanbrengen van kalk, waarbij u vóór het inzaaien waarschijnlijk
nog eens licht moet bespuiten. Een alternatief waarbij minder productie verloren gaat is bespuiten in het najaar, kalk aanbrengen en in het vroege
voorjaar direct in rijen inzaaien, waarbij opnieuw licht bespuiten gewoonlijk noodzakelijk is.
In het geval van een lichtere mat kan het gebruik van zakken met snelwerkende kalk op zichzelf helpen om het effect van zure afbraak te neutraliseren,
maar zoals bij alle zaaitechnieken is dit afhankelijk van het vochtgehalte en de bodemtemperatuur. Zorg dat u de kalk enkele weken voor de geplande
zaaidatum aanbrengt, zelfs als de pH in het veld goed is. In deze situatie adviseren wij de bovengenoemde vertraagde technieken voor glyfosaat toe te
passen, d.w.z. het gebruik van glyfosaat te vertragen tot na het inzaaien, maar vóór het ontkiemen, zodat de zaden optimaal kunnen ontkiemen en
dieper kunnen wortelen voordat het zuur van verterende vegetatie zijn invloed kan laten gelden.
Een paar met een spade gegraven proefplaatsen kunnen u helpen om te zien wat de eventuele problemen met een wortel/vezelmat zijn.
Direct in rijen zaaien na bespuiten van tijdelijk of meer open grasland is meestal geen probleem om dat de wortelmat niet groot genoeg is om de zaailingen te beschadigen met zuur en fenolen.
Gebruik in alle bovengenoemde gevallen een krachtig, snelgroeiend graszaadmengsel tot 35 kg/ha.
Er bestaat geen twijfel dat een mengsel van 50% overblijvende "Hybrid Tet", 25% "Intermediate tet" en 25% diploïde het beste resultaat oplevert. Dit
zijn overwegend grotere zaden met grotere energiereserves, waardoor ze beter bestand zijn tegen ongunstige omstandigheden. Italiaans raaigras kan
aan het einde van de bepaalde productiecyclus door middel van opnieuw inzaaien gemakkelijk worden geregenereerd,gewoonlijk na het derde seizoen.

Schadelijke organismen
*
*
*

Slakken Oud grasland kan het hele jaar door slakken bevatten. Het kan daarom raadzaam zijn, vooral op zware grond, om slakkenkorrels met het
graszaad mee te zaaien, of ze intensiever te verspreiden op plaatsen waar na het inzaaien een aanval is waargenomen.
Emelten (langpoten / aardrupsen / Tipulidae) kunnen een probleem zijn, vooral bij inzaaien in het voorjaar. Bestaat dit risico, bespuit het veld dan
met alleen chloorpyrifos (Spannit of Dursban) of tezamen met de glyfosaat, voor of kort na het inzaaien, wat het probleem 6 weken onder controle
kan brengen.
Fritvlieg (Oscinella frit). Zaad dat na begin augustus is ingezaaid kan het risico lopen van fritvliegaanvallen. Dit schadelijke insect wordt gewoonlijk
zeer plaatselijk aangetroffen. Velden met een geschiedenis van aanvallen en jaren met veel fritvliegen mogen niet worden genegeerd. Dit probleem
kan worden beheerst door het gebruik van chloorpyrifos, zoals hierboven vermeld.

Zaaien in geploegde, voorgecultiveerde en lossere zaaibedden.

Het zaad kan bovenop of ondiep worden gezaaid in geploegde of voorgecultiveerde zaaibedden door de pakker in de hoogste stand te zetten, waardoor
minimale druk wordt uitgeoefend op de kouters. De Guttler aandrukwielen drukken het zaad netjes in de grond zonder korstvorming en verder walsen
is niet nodig.

In graanstoppels zaaien

Het is raadzaam om onder een kleine hoek ten opzichte van de bestaande stoppels te werken, ongeveer 10 tot 15 graden, zodat de schijven nooit
constant op een rij stoppels lopen, waardoor ze anders in en uit de bestaande rijen stoppels lopen. Houd dezelfde snelheid aan.
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