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11 maart 2011: een bezoek aan de Zeeuwse eilanden

Voorjaarswerk op zware grond
Was er begin maart regelmatig nachtvorst, na enkele
droge dagen waren Zeeuwse akkerbouwers op zowel
zware als lichte grond aan het werk. Wellicht
kriebelde het dit voorjaar meer dan anders vanwege
het natte najaar en de vroege winter. De overblijfselen
van het natte najaar zijn zichtbaar. Zo werd op veel

Vlakbij Goes zaait een medewerker van loonbedrijf Van den
Dries uit ‘s-Heerenhoek uien van het ras Hytech. De uien

plaatsen zomertarwe gezaaid, omdat het eerder te

komen in een prima zaaibed terecht, want de structuur is
uitstekend. Het loonbedrijf is reeds op 8 maart begonnen
met zaaien en heeft al aardig wat werk kunnen verzetten.

nat was voor wintertarwe. Boeren verbazen zich over
de goede structuur. Ondanks de sneeuw heeft de
vorst zijn werk goed gedaan.

Bij Colijnsplaat zaait Sjaak van den Berg een perceel met zomertarwe met
een Franquet zaaibedcombinatie in plaats van een kopeg. Hierdoor wordt
de mulle structuur beter behouden en slaat die minder snel dicht na veel
regen. Ook bespaart het brandstof en vergt het minder pk’s.

Twee medewerkers van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder lossen Monalisa pootaardappelen in de bunker van de pootmachine vanuit Joppe voorkiemzakken.
Op de poters zit al een klein kiempje. Eigenlijk hadden de zakken nog een week langer
buiten moeten staan, maar door de plotseling goede omstandigheden werd besloten
nu al te poten. De lichte kleigrond laat zich gemakkelijk bewerken, alhoewel het op
de plek van een oude sloot nog erg nat blijkt.

De Wilhelminapolder zaait de eerste suikerbieten
met een 18-rijige Accord. De John Deere 6920
staat op brede lagedrukbanden. Ondanks gps
gebruiken ze nog wel een markeur.

Vanwege het natte najaar lukte het akkerbouwer P.J. Israël niet om wintertarwe te zaaien. Hij zaait daarom nu zomertarwe van het ras Taifun. Hij koos hiervoor
omdat het ras vroeg rijp is en erg stevig. De dubbelluchtbanden onder zijn John Deere 7530 blijken geen overbodige luxe. De grond is soms nog erg nat.
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In Kwadendamme maakt P.J. Acda een perceel
zware kleigrond klaar voor suikerbieten. Dankzij
de goede structuur volstaat één bewerking met
een Kongskilde triltandcultivator.

Naast zaaiuien worden er ook nog tweedejaarsplantuien geplant. Loonbedrijf Kesselaar uit
‘s-Gravenpolder plant een perceel Sturon uien voor TOP. Met de Koningsplanter worden per
gang twee bedden van 1,50 meter breed geplant. Tijdens het planten wordt direct vloeibare
kunstmest toegediend voor een vroege start van het gewas.
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