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D

e start van de teelt in het volgende seizoen begint eigenlijk al bij het rooien
van de planten dit jaar. Tijdens het
rooien er voor zorgen dat de structuur niet te
veel wordt bedorven kan samen met de handelingen die vlak na het rooien gebeuren een
slechte structuur in het voorjaar voorkomen.
Omdat het rooien een hectische periode is,
worden de kansen die er zijn om het land na
het rooien te behandelen wel eens over het
hoofd gezien. Hoe langer de grond na het rooien aan zijn lot wordt overgelaten, hoe minder
kansen er zijn om het toch nog goed aan te
pakken. Wees dus direct alert op deze kansen.

STRUCTUURBEDERF VOORKO
MEN
Omdat het erg moeilijk is om structuurbederf
te verhelpen is het in eerste instantie zaak om
zo veel mogelijk te voorkomen dat de structuur
bedorven wordt. Probeer in ieder geval niet te
rooien als het net veel heeft geregend, zelfs niet
als u goede machines heeft. Een paar dagen
uitstel geeft in de regel geen tijdverlies, omdat
de handelingen onder betere omstandigheden veel sneller en aangenamer verlopen. Als
er toch onder deze slechte omstandigheden
gewerkt moet worden, werk dan met materiaal
dat op z’n taak is berekend. Werken met te lichte machines onder slechte omstandigheden
veroorzaken de meeste schade. Zorg er voor
dat de rooimachine rustig door kan lopen. De

grootste schade ontstaat als een trekker met
veel toeren stil op het land staat om grond en
planten weg te krijgen. Deze trillingen zorgen
ervoor dat het water naar boven wordt getrild.
Dit zelfde geldt voor trekkers die de planten
van het perceel af rijden. Zorg voor voldoende
vermogen en laad niet te veel gewicht. Rijd rustig en niet dwars over de bedden. Als er dwars
over de bedden wordt gereden ontstaat er bij
elk pad een dreun die de grond, vooral in de
diepere lagen, erg vast slaat. Ook het steeds
over hetzelfde spoor rijden zorgt voor een verdichting van de ondergrond die niet meer is te
repareren. Steeds een vers spoor rijden is het
beste, hiervoor is echter wel op z’n taak berekend materiaal nodig. Overweeg onder moeilijke omstandigheden een betere trekker te
huren als het eigen materieel voor de gegeven omstandigheden te licht is. Zorg er indien
mogelijk voor dat de drainage extra water uit
de bodem trekt voordat de rooiwerkzaamheden beginnen. Als er wordt gedraineerd op
een put zorg dan dat deze goed wordt leeggepompt. Zeker in de Bollenstreek ligt nog veel
bronbemaling die lang niet altijd voor dit doel
wordt ingezet.

trekken, maakt in de regel meer kapot dan het
goed maakt. Omdat de grond toch moet drogen, moet de eerste gelegenheid aangegrepen
worden om de bovenlaag van de grond grof los
te trekken. Dit hoeft maar 10 tot 15cm diep te
zijn. Zorg er wel voor dat de bovenlaag absoluut
niet fijn komt te liggen. Er moet dus echt worden losgetrokken en niet even met de rotor-eg,
omdat in de losse laag die deze handeling veroorzaakt, het regenwater zich direct verzamelt
en de grond voor de rest van de winter onhandelbaar maakt. In de meeste gevallen is de beste
gelegenheid meteen na het rooien. Dus direct
als de machines van het land zijn, lucht in de
bovengrond trekken. Als er wordt gewacht tot
het weer een keer heeft geregend, zal het erg
lang duren tot de grond weer bewerkbaar is, terwijl dit juist moet gebeuren om de grond droger te krijgen. Als deze bewerking heeft plaatsgevonden, zal er in de meeste gevallen geen
water meer op het land blijven staan gedurende de winter. Percelen die de hele winter onder
water staan, hebben in het voorjaar de grootste
problemen om weer bewerkbaar te worden. En
dan hebben we het nog niet eens gehad over de
verstikking die in de bodem heeft plaatsgevonden.

NA HET ROOIEN
De beste bewerking na het rooien is niet voor
elke grondsoort aan te geven. Er zijn te grote verschillen tussen de mogelijkheden per
grondsoort om de beste behandeling zomaar te
adviseren. Wel is het mogelijk om aan te geven
wat er bereikt moet worden. Als de grond en
vooral ook de ondergrond nat is, zal deze voor
de winter niet meer vanzelf droog worden. De
grond onder deze omstandigheden diep los-

VOORBEREIDEN
Net als vrijwel alle werkzaamheden is de voorbereiding het belangrijkst. Plan de lostrek werkzaamheden van te voren en voer die direct uit.
Zorg er voor dat het werktuig dat dit moet doen
beschikbaar is. Is dit niet het geval, regel dit dan
van tevoren met een loonwerker. Overleg dan
met deze loonwerker goed wat de bedoeling is,
zodat exact wordt bereikt wat u bedoelt.
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