Invloed op de grond van drie jaar vroeg of laat ploegen
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1. Inleiding
Door detoenemende mechanisatie endevermindering van de personeelsbezetting op
de landbouwbedrijven is de laatstejaren de grondbewerking wat in de verdrukking
gekomen.Zovindt b.v.hetploegenopwintervoorvaaknoodgedwongen laatenonder
ongunstige omstandigheden plaats.
Aan de ene kant is dit niet zo erg, omdat de mechanisatie de mogelijkheid opent te
ploegen onder omstandigheden waarbij deboervroeger niet ophetland kon werken.
Zo wordt b.v. door gebruik van antislipwielen en difTerenticelgrendel de slip van de
wielen aanmerkelijk verkleind. Ook neemt deslipaf door gebruik van een aanbouwploeg, doordat grotere druk op de achterwielen wordt uitgeoefend. Een belangrijk
punt isvoortsdatdearbeider tegenwoordigeendrogeengemakkelijke zitplaatsopde
trekker kan worden aangeboden.
Degrond wordtechtervaak mishandeld enmen moetzichwelafvragen, welkegevolgen dit opdelangeduur voordebodemstructuur heeft.
Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) en het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid (IB) zijn in 1957vijf proefvelden aangelegd, waarbij de
resultaten van vroeg en laat ploegen worden vergeleken. De proefvelden liggen op
kleigronden van uiteenlopende zwaarte. Van elk proefveld wordt de ene helft steeds
vroeger geploegd dan deandere. „Vroegploegen"betekent in dit onderzoek dat men
de eerste gunstige gelegenheid voor het ploegen heeft aangevat, „laat ploegen" dat
mendezegelegenheid bewustheeft latenvoorbijgaan endaarnazolangmogelijk heeft
gewacht, waardoor het ploegen in het algemeen onder ongunstige omstandigheden
plaatsvond.
2. Omstandigheden bij het ploegen
De omstandigheden waaronder wordt geploegd, zouden gekarakteriseerd kunnen
worden door het gemiddelde vochtgehalte van debouwvoor. Het isgebleken dat dit
vochtgehalte zowelbijvroegals bijlaat ploegen enook bijdebewerkinginhet voorjaar vrijwel steeds in de buurt van de veldcapaciteit* lag. Een uitzondering vormde
het \Toegeploegen in het drogejaar 1959;toen wasdegrond inderdaad veel droger
dan bij het lateploegen.
• Het vochtgehaltedat degrond op 1 mboven degrondwaterspiegel, na tijdelijk verzadigd tezijn geweest,naenigedagenzalaannemen alsergeenverdampingoptreedtengeenregen valt,
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Hetvochtgehaltevandegrond ophetmomentvanbewerkinghangtdusindrogejaren
af van het tijdstip waarop deze bewerking plaatsvindt. In de overigejaren zal men
alleen kunnen proberen tevermijden, datdegrond bewerktwordtbijeenvochtgehalte
dat nog hoger isdan dat bij vcldcapaciteit, dus kort na veel regen of bij slechte ontwatering.
Hetvochtgehalte vandebouwvoor isechtereenonvoldoende karakterisering.Zokon
in de herfst 1958opdeOostwaardhoevc bij vroeg ploegen één rupstrekkcr van 35pk
het werk gemakkelijk af, terwijl bij laat ploegen tweevan dezetrekkerser nog moeite
meehadden. Detrekkracht wasevenwelinbeidegevallengelijk, terwijl ook degrondleggingnietveelverschilde. Debovenstelaagvandegrond wasbijlaat ploegen echter
zo nat, dat zelfs de rupsen sterk slipten.
Wanneer de omstandigheden voor het ploegen slecht zijn, betekent dit dus waarschijnlijk niet in deeerste plaats, dat degrond te nat isom door de ploeg bewerkt te
worden, maar dat het oppervlak zo nat is, dat de trekker er zich niet tegen kan afzetten.
3. Resultaten
Het resultaat vandebewerkingwerd gekarakteriseerd door ruwheid en ophoging.
Deruwheid iseen maat voor deoneffenheid van het oppervlak van degrond. Opelk
perceel wordt met behulp van de relièfmcter (fig. 1) op 20 plaatsen de hoogte van
twintig, 10 cmvan elkaar verwijderde punten van het oppervlak ten opzichtevaneen
Fio. 1. De reliëfmeter
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horizontale lijn incmgemeten. Deruwheid wordt berekend uitdespreiding vande
hoogtecijfers ten opzichte vanhungemiddelde. Deruwheid kanvariëren van0tot
ca. 100eenheden, waarbij eenverschil van5eenheden als betrouwbaar kanworden
beschouwd.
Wanneerdegrond wordt losgemaakt, zal hetvolumetoenemen. Hierbij komt ermeer
lucht indegrond, terwijl devaste en vloeibare delen over een groter volume worden
verdeeld. Alsgevolg hiervan zaldeoppervlakte van degrond nahetlosmaken hoger
liggen danervoor. Ditverschil in hoogtcligging wordt ophoging genoemd.
Deindedrie proefjaren gevonden ruwheidscijfers werden gemiddeld over alle proefvelden envermeld intabel1.
TABEL 1. Ruwheid
X'nirtt pIor«en
Ie niriiriy

1957/'58
1958/'59
1959/"60

80
9!
71

Gemiddeld

79

2r mrling

70
77
57
68

L a a t plocgr»
voorjaar

najaar

57
66
52
58

vooijaar

78
85
71

61
64
50

78

58

Ophetobject „laat ploegen" werd deruwheid indeherfst alleen vlak nahet ploegen
gemeten. Bij„vroeg ploegen" werd deruwheid in de herfst twee keer gemeten, nl.
vlak nahetploegen enophettijdstip vanlaat ploegen. Vóór de bewerking inhet
voorjaar werd deruwheid opbeideobjecten weergelijktijdig vastgelegd.Opvallendis
hetverschilinruwheid tussendejaren.Tussen deruwheid ophetvroegenophetIaat
geploegdeobject wasgemiddeld slechtsweinigverschil.Deruwheid nam aanvankelijk
sneller afdan later. Detotale vermindering gedurende dewinter was vrijwel steeds
20eenheden. Ditis ook bijveleandere metingen gevonden, zoals blijkt uitde onderbroken lijn infig.2(pag. 46). Dezeisnl. nietdoordepunten getrokken, maargeeft het
verband aandatin1955/'56cn I956/'57opeen groot aantal percelen werd gevonden
tussende ruwheid invoor-ennajaar (KUIPERS, 1957).
Ook de ophoging verschilde slechts weinig bij vroeg en laat ploegen. Daar deophogingsmetingen zijn verricht met noginontwikkelingzijnde apparatuur, wordt hier,
evenals bijderuwheidsmetingen.volstaan metde gemiddelden over alle proefvelden
(tabel 2).
TABELZ Ophoging(cm)
Heifii
lemrlïn*

\V**rjaar
2r_ rrwting

voor Iwvvrrkïrjsr

n a \*-v*ri\h>n

1958/'59

7.5

3,9

3,7

1.7

1959/-60

6,1

4,1

3,7

0,4

Gemiddeld

6,7

4,0

3.7

1,0
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FlG. 2.

IQQ ruwheid vooriaor

Verbandtussenderuwheidvan
dewintervoorinnajaaren
voorjaar

• 1 9 5 7 - 1958
+I9SB-I9S9
01959- I960

30

40
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70

80

90
lOO
ruwheid nojoar

Deophoging blijkt aanvankelijk sterk, laterslechtszeerlangzaamtedalen. Opvallend
isdesterke daling bij de bewerking in hetvoorjaar. Uit het verloop van de ophoging
blijkt, dat verschil in duur van dezakkingsperiode waarschijnlijk niet tot verschillen
in dichtheid inhet voorjaar aanleiding zal geven. Veeleerzullen verschillen in weersomstandigheden nahet ploegen, dus inde aard van de zakkingsperiode, van doorslaggevende betekeniszijn.
Het belangdat desterkeverminderingvan deophoging bijdebewerkingin hetvoorjaar kan hebben, wordt wellicht het duidelijkst gedemonstreerd door het gemiddelde
verloop van de ophoging voor een willekeurig geval om terekenen ingrond:water:
lucht-verhoudingen. Hiervoor wordt uitgegaan vaneendichte,vochtige grond, waarvooreenlosmakendebewerkinginderdaad nodigis.Aangenomen wordtdatdeploegdiepte24cm bedraagt en verder dat het gewichtspercentage water steedsgelijk blijft.
Het resultaat van deberekeningisvermeld intabel3.
TABEL3. Grond:water:Iucht-verhoudingen
Tijdstip

Vóór het p l o e g e n . . . .
Direct nahet ploegen . .
Bij de 2emeting . . . .
Voorjaar vóór bewerking
Voorjaar na bewerking .
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Ophotfing
(cm)

Dikte bouwvoor
(cm)

poriën

Vol. %
water

lucht

0
6,7
4,0
3,7
1,0

24,0
30,7
28,0
27.7
250

45,0
57,0
52,8
52,4
47,2

42,0
32,8
36,0
36,4
40,3

3,0
24,2
16,3
16,0
6,9
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Poriënvolumeenluchtgehaltenemendoordebewerkingsterktoe,dalengedurendede
winter welwat, maar vlak voor de bewerking in het voorjaar is de luchtvoorziening
nog voldoende gewaarborgd. Na die bewerking moet de situatie kritiek worden genoemd.
Heeft het lateploegen nutot een verslechteringvan destructuur geleid?Het poriënvolumewerd opde vijf proefvelden elke herfst enelkvoorjaar bepaald. Uit dezebepalingen kan perproefveld een gemiddeld verschil in poriënvolume tussen het Iaaten
vroeg geploegde gedeelte worden berekend. Uit tabel 4 blijkt echter, dat in de uitgangstoestand vaak al verschillen tussen vroeg en laat geploegd gedeelte bestonden,
zodat het gemiddelde verschil weinigzegt.
TABEL4. Verschillen inporiënvolumetussen vroegenlaat ploegen(laat minusvroeg)
Proefveld I

Proefveld2

Proefveld 3

Proefveld 4

Ie herfst .
Ie voorjaar
2e herfst .
2e voorjaar
3eherfst .
3e voorjaar

-0,9
-1,4
-rl.O
-0,6
-0,8
-,2,4

-1.2
-1.4
-3.0
-2,1
-

-1,6
+0.5
-1.7
-2.9
-3,5

f 0,8
-0,2
-0,3
-1.4
-3,3
-1.5

Gemiddeld

-1,0

-1.9

1.8

-1,0

Tijdstip
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vroeg

/

1 '
i

•

!

\

*

i
j

\

•*

^ \

_t

;

i
//
! /
1 /

"s

N

\

\A~i
'M-/:

Devraag die ons interesseert is, of het
verschiltussendebeidedelengemiddeld
hetzelfde blijft of datmisschienhetIaat
geploegde deel ten opzichte van het
vroeg geploegde achteruitgaat.
Omdit nategaanzijn infiguur3de afwijkingen ten opzichte van het gemiddeldeverschilinporiënvolumetussende
vroegendelaatgeploegdeobjectenuitgezet tegen detijd en wel zodanig, dat
herfst 1957met1 isaangeduid, voorjaar
1958met 2enz.
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Gemiddelde verandering van hel verschil in poriënvolume russenlaaien vroeggeploegd
gedeeltemeidelijd
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Dedoordepuntenberekendelijnheefteenregressiecoëfliciëntvan -0,34 met een standaardafwijking van 0,13, d.w.z. dat deze coëfficiënt statistisch betrouwbaar van 0
afwijkt. Verderblijkt uitdegroottevandezecoëfficiënt dat deverschillen zichnaverloopvan tijd wijzigen tengunstevanvroegploegenenwelzodat bijtoenemingvande
tijd met2eenheden- dusmet 1jaar- hetverschilinporiënvolumetussenlaatenvroeg
geploegd land zichwijzigt met 0,68volumcprocentcn in het voordcel van vroegploegen.
Dewijzigingen voltrekken zichdus slechtslangzaam. De proeven zullendaarom nog
eenreeksvanjaren wordenvoortgezetomtoteenmeerdefinitieve uitspraak tekunnen
komen.
4. Consequenties
Een belangrijke conclusie die wij nu reeds kunnen trekken, is dat verschillen in ruwheiddiebijdegrondbewerkingindeherfst zijn ontstaan, inhetalgemeen inhetvoorjaar nogaanwezigzijn. Eenzeerruwewintervoor zaldusin hetvoorjaar nog behoorlijk ruwzijn. Dit houdt in dat vooral opzwaregronden inhetvoorjaar eenintensieve
bewerking nodig zal zijn om een voldoende vlak en fijn zaaibed te krijgen. In het
voorjaar is de grond echter nog op veldcapacitcit, hoewel hij oppervlakkig vaak
droger lijkt.
Uitdedalingvan deophoging in hetvoorjaar blijkt, dat dan bijde bewerkingvande
grond het poriënvolume sterk kan dalen. Het iswaarschijnlijk dat het rijden overhet
land hiervan de voornaamste oorzaak is. Hierom verdient het aanbeveling op zware
gronden in de herfst vlak en aaneengesloten te ploegen. Het aantal bewerkingen dat
in het voorjaar nodig is om een voldoende vlaken fijn zaaibed te krijgen, kandan
geringzijn.
Ook zal men zo weinig mogelijk sporen moeten maken door brede werktuigen te
kiezenenzoveel mogelijk bewerkingen tecombineren. Uit ander onderzoek blijkt dat
deverdichting van degrond in desporen kan worden beperkt door een niet tezware
trekker tegebruiken, dievoorzien isvan kooiwielen.
Voorlichtegronden ligtdezaak geheelanders. Hierisheteengroot voordeelalsmen
erinslaagteen ruwewintervoor temaken.Degrond zaldaardoor minder gemakkelijk
vcrslempen.
5. Samenvatting en conclusies
Op vijf proefvelden werden gedurende driejaren waarnemingen gedaan over de invloedvan vroegoflaatploegen opdestructuur van degrond.
Hetvochtgehalte vandebouwvoor bleek minder tevariëren dan menzou denken,zo
zelfs dat geconcludeerd werd, dat het praktijkoordeel over de omstandigheden waaronderwordtgewerkt,meergebaseerd isopdeberijdbaarheid van hetlanddan opde
bewerkbaarheid van de grond.
Deruwheid bleekeennietlineairverloopmetdetijd tehebben,alisdeafname nahet
ploegen minder stormachtig dan bij deophoging. In allejaren nam deruwheid in de
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winter met ongeveer 20 eenheden af. Metingen van de ophoging brachten aan het
licht,dateengrootdeelvandeindeherfst bereiktetoenamevan hetporiënvolume bij
de bewerkingin hetvoorjaar ongedaan wordt gemaakt. Tussenvroegen laat ploegen
bestonden doorgaans slechts geringe verschillen in ruwheid en ophoging.
Eriseenaanwijzingdatdedichtheid vandegrond doorlaatploegen ongunstigwordt
beïnvloed,maarhetisnogtevroegom hierovereen verantwoordeuitspraak tekunnen
doen.
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