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25 & 26 augustus 2009: een rondje door Noordoost-Groningen

Na regen komt zonneschijn
De 25ste augustus was het ‘s morgens in het noordoosten van de provincie Groningen wat vochtig.
‘s Middags was het prima werken, totdat er rond vier uur
een paar dikke buien vielen, op sommige plaatsen 15 mm.
Het begrip ‘uitgeregend’ was op dat moment breed van
toepassing, ook voor Landbouw-Mechanisatie. De volgende dag zorgde een strakke wind voor een goede
droging. We pakten aan het eind van de middag van de
26ste de draad weer op bij de akkerbouwer die de dag
ervoor op hetzelfde tijdstip nattigheid voelde.

Jan Enting en Richard de Vries van het loonbedrijf HS Agri brengen met
twee Vervaet Hydro Trikes en injecteurs van Evers en Joskin mest uit op een
perceel van 32 hectare langs de A7 tussen Noordbroek en Scheemda. Op de
stoppel is het moeilijk te zien waar ze wel geweest zijn en waar niet.

Een Fiat F140 samen met een F115 en een Manitou verreiker op een dieplader in Woldendorp kunnen met iets fantasie met strohandel van doen hebben. De waarheid is dat
Eild Delger (hier met zoon Nico) vorig jaar stopte met boeren en zich sindsdien als Vario-Trade bezighoudt met de
machinehandel. De Fiats en de Manitou komen uit Polen
en hebben Afrika als bestemming.

Dick Bakker wilde eigenlijk het zaaien van bladrammenas (als voorvrucht voor bieten en
aardappelen) graag afmaken, maar 10 mm in één bui bleek toch te veel van het goede.
Op het bedrijf van Dick en zoon Roderick in Oudeschip wordt deze herfst voor het eerst
het ploegen op een deel van de percelen vervangen door directzaai. Het gaat in totaal
om 45 hectare. De Amazone TL 302 rotorkopeg is voor dat doel voorzien van een 4poots woeler. De zaaimachine (ook een Amazone) is van het type D9-30. De John Deere
6420 staat op ‘dikke’ banden in de maat 800/65R32.

Bert ter Veer ploegt ten zuiden van Huizinge met
z’n MF 6270 en vierschaar Kverneland wentel een
tarwestoppel zo’n 22 à 23 cm diep weg.

De Landini Legend 130 Delta Six en de Pegoraro D4000 rotorkopeg van Hero Prins hebben hun handen vol aan de vochtige grond van 80% afslipbaar langs de Oudedijksterweg ten noorden van Zuidbroek. Aan de neus van de trekker zit een 4-bandenpakker om samen met de dubbellucht achterop de grond over de volle breedte
egaal aan te drukken. De top die Hero haalt is 3,0 km/h, meestal iets minder. Hero’s vader is op hetzelfde perceel van 64 hectare (bestaande uit twee blokken) met
eveneens een Landini en een vierschaarwentelploeg bezig de graanstoppel om te keren. Er komt koolzaad in.
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Varkensgras zorgde voor een forse storing, maar
nu zijn Paul, Jan en Han Schuttenbeld in Westeremden weer bezig met het rooien van Alexia.

Roelf Jan Eendhuizen zet in Zeerijp om vijf voor zes de trekker binnen waarmee zijn zoon Simon ‘s
middags kunstmest (16-0-32) strooide in winterwortelen. In totaal telen ze 7 hectare. De strooier,
een Amazone Profi S voorzien van weegbok en strooicomputer, mag de volgende dag ook nog
aan de slag in de groenbemester Engels raaigras.
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