De mechanisatie van de landbouw iseigenlijk pas na
deoorlog goed op gang gekomen. Wathadden we het
er druk mee om de zaak aan het rollen te krijgen.
Maar het lukte. Eerst kwamen er vooral kleine trekkers,maargeleidelijkaanwonnendegrotereensterkere
hetveld. Eerstwerd er nogwelgemaaid met een maatbalk, maar al gauw wonnen dezelfbinders het en nu
rijden ervooral maaidorsers. Ookkonjemeteen trekker eenploegvoortrekken.
Paardeploegen srijn er eigenlijk minder geschikt voor,
werd er geschreven, want ze zijnvoor lage snelheden
gebouwd. Daarbij ishet nietgebleven. De huidigeaangebouwde wentelploegen in hefinrichtingen met gewichtsoverdracht zijn er duidelijke getuigen van dat
er grondig is nagedacht over devraag hoeeen ploeg
en een trekker aan elkaar aangepast kunnen worden
Of wat dacht u van frezen of spitmachines of schudeggen. Hezistochoverduidelijk, dat wehet gaan winnen. De echanisatie heeft de beentjes onder het Ujf,
ook bij de grondbewerking!
Opeenmooiedag, laat indeherfst, na een regenperiodewasik ergensinonslandgetuigevan hoe een drieschaarploeg taaie, vette klei inkeurigerepenneerlegde. Twee trekkers, een rups-eenwieltrekker gromden
stoer over het land. Nee, gemakkelijk was het werk
niet, maar het lukte, hetliepbest De vorst kon spoedigkomen enhetland zouklaar zijn, dank zij de mechanisatie. Terwijl de trekkers huntriomftocht voortzetten,deploegachter zich aansleurend,werd degrond
eensvan wat dichterbijbekeken. Hetongeploegdeland
lag er mooi bij. Kennelijk washeteengoed bewerkte
graanstoppel, luchtig, schoon,watkluiterig enoppervlakkigwatingedroogd.Eenschrilcontrastmetdestopverf ophet geploegdestuk.Zoudieploegdaar nu niets
bébétersvanhebbenkunnen maken?
De oplossing van het raadsel lag openenbloot vlak
naast de open voor: een vast spoor van de rups met
er naast het versmeerde diepespoor vanhet landwiel
van de tweede trekker. Samen vormden deze sporen
een strook totaal vernielde grond, breder dan de
ploegbreedte. Dié grond moest de ploeg verwerken.
Dat hij daar niets beters van kon maken, was hem
moeilijk kwalijk tenemen.Ja, demechanisatieheeft de
beentjes onder het lijf, maar dat wil nog niet zeggen
dat allesnu goed loopt
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Triomftochtvan de trekker...

Onze trekkers en onze nieuwe werktuigen geven ons
allerlei nieuwe mogelijkheden, ook watonzegronden
betreft We kunnen ze sneller en intensiever bewerken, maar we kunnen ook destructuur grondiger bederven danweooitkonden.

door
ir. H.Kuipers,
lector
Landbouwhogeschool

Hetdoelvan de grondbewerking
Grondbewerking hebben steeds ten doel iets teverbeteren: het land schoner te maken of gelijkmatiger, of
losser, ookweleensvaster,ofvlakker,fijner,soms ook
grover. Soms gebeurt dat omdegroeivanhet gewas
te bevorderen, maar vaak ook gaat heter hoofdzakelijk omdeteeltvanhetgewaseennvoudiger te maken
Opongelijk liggend land zullendebietenheuswel willen groeien, maar je krijgt er geen rechte bietenrijen
op en dat is erg lastig. En watbetekent het gezegde:
„Kluiten in de rug vind Je in de zak terug" anders
dan dat we de grond in aardappelruggen kluitvrij
proberen te maken ont deoogstte vergemakkelijken?
Hetisgoed, nee,hetisnodig dat we ons steed» afvragen,watwiliknumetdezebewerkingbereiken en dat
we controleren of dat ook inderdaad gebeurt In het
voorbeeld van de twee trekkers die het land bij het
ploegen vernielden,zoudatzeker nietzonder resultaat
gebleven zijn
Bodemverdichtingen
Eentweedebelangrijkepunt is,dat we ons steeds moeten realiseren, dat iedere keer als we over het land
rijden, degrond aan eenaanzienlijkedrukwordtblootgesteld: een druk van 1 kg./vierkante centimeter is
niets bijzonders. Datvindt Ual onder trekkerbanden
als de trekker niet trekt Wagenbanden zijn voor
hogere drukken ontworpen. Bij flink belaste wagens
kan de druk heelgoed drieofvierkeer zó hoog worden. Wilt U evenwel die „gewone" druk van lkg
/vierk. cm met een blok betonop degrond aanbrengen^ dan moet U een blok van minstens twee meter
hoognemenendanmoethetgewapendbetonzijn, andersishet nietzwaar genoeg.
Soms verdraagt de grond dattoch nog merkwaardig
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goed,ni alshij sterk,dw.z.droogis. Is de grond nat
dat zijnhet vooral dezwaardere gronden dievan deze
drukkentelijdenhebben.
Onze kleigronden zijn in het voorjaar altijd nat, ook
alszeaan het oppervlakdrooglijken.Latenwe er dan
dusbeslist nietmeerover rijden danwerkelijknoodzakelijk is.
Rekent U eensna, welkdeelvanhetland U met sporen bedekt in het voorjaar. Dat is helemaal niet ingewikkeld en het kan ergverhelderend werken.Als U
met een werktuig van 2 m werkbreedte over het land
gaat heeft U alleen metdebeidegrotewielen van de
trekker al één derde van de totale oppervlakte met
sporenbedekt Hetisdanookheelgewoon,dat de som
van allesporen inhetvoorjaar meer dan 100 procent
is. Dan zal er dus alleen maar over sporen gereden
kunnen worden. Eigenlijk is hetdan ook nietzo gek,
datwegeensporenmeerzien.Degrondis dan dus over
hetheleoppverlak vast genoeggemaakt omdetrekker
te dragen. Of dat nuwelhetbestevoor het gewas is,
staat nog te bezien. Of er ineenbepaald geval schadedoor ontstaat,zalvandegrondsoortenhet weer tijdenshetgroeiseizoen afhangen.
Hetversmerenvan grond
Trouwens, wemoetenonswelrealiseren, dateenspoor
maar eenpaarcentimeterdiephoefttezünom een forse

verdichting in degrond aantebrengen.
Diepesporenwijzen heusnietindeeersteplaats op verdichtingen. Die diepe sporen krijgen we vooral inde
herfst Ook dan is de grond vaak ergnat en vooral
bij debietenoogstzijnweweleensgedwongenonze gronden geweld aan tedoen. De op degrond uitgeoefende
druk is dan vaak zogroot, dat debanden de grond
wegpersen.Datgeeftdediepesporen.Bij ditproces hebbenvooral dezwaardere grondendanigtelijden,doordat ze bij ditopzijpersen versmeerdworden.Versmeerde grond houdt meerwater vast dan nietversmeerde.
Meerwaterbetekentminderluchteneenslapperegrond.
Alleen drogen en bevriezen kan degrond weerverbeteren. De kans daarop isaanhetoppervlakaltijd groter dan onder indebouwvoor.
Ploegenwe deopeenbietenperceelontstanebaggerdiep
onder, danisdekanswel groter,datwe In het voorjaar
zonder bijzondere moeilijkheden eengoedzaaibedzullen kunnen maken,maar vooral alsweeennat voorjaar treffen zalhetkwaad zichlaterwerken,als het gewasmetz'nwortels debaggerlaag bereikt Beteris het
dus eerst te proberen hetteveel aanwater kwyt te raken. Gootjes kunnenhierbijergnuttigzijn.Webehoeven
nietbangtezijn, dat dedichegrond onder de baggerlaag door het uitstellen van de bewerking te nat zal
worden. Doorgaans kan diegrond alleenwater opnemen door te zwellen en dat kan hij pas als hij los
gemaaktis.
Ookdezelaatsteopmerkingenzijn voorbeelden. Iedere
grond heeft z'n eigen eigenaardigheden. Die van de
zwaardere gronden kregen speciaal deaandacht, omdat hier de meeste problemen liggen, maar eigenUJk is elk generaliseren hier gevaarlijk. Iedere boer
zou de eigenaardigheden van ssUngrond moetenkennen.
Daaraan zullen we in de toekomst weer meer aandachtmoetenbesteden. De ploegendeboer van vroeger
is maar al te vaak trekker-chauffeur geworden. Dat
was opzichzelf gezieneenboeiend proces.
Maar nu moeten we weer ophet doel af. Een zo rendabel mogelijke produktle: een gezond bedrijf op
eenvruchtbare grond!
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