van de overgenomen rooierfabrikant
WM Kartoffeltechnik. Er werden wel
enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo lost
de bunker nu rechts, wat in lijn is met
andere merken. Verder is de rooier
beter toegankelijk en open gebouwd.
Hierdoor blijft minder grond en loof in
de machine hangen. Technieken van de
bietenmachines, zoals hydrauliek,
automatische diepteregeling en disselbesturing, worden ook toegepast. Beide
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1 De Maus 5-bietenreiniger
enreiniger is een im
imposante
imposan machine met een opraaptafel van 10,2 m, 18
rollen en een arm van 9 m met
m contragewicht. 2 Ropa betreedt de markt van de
reinigingsrollen
ken aardappelrooiers
pelrooiers met de Ke
getrokken
Keiler I en Keiler II.

Maus
5 kreeg
beïnvloeden. Ook deze
d
M
Mercedesmotor die tot
een nieuwe
uwe 7,7 l Mer
leveren. Hij voldoet aan de
354 pk kan levere
4-emissienormen dankzij SCR en
Final 4-emissie
4-em
AdBlue.
Blue.

Nieuwkomer in aardappelsector
Ropa snijdt een nieuwe sector aan met
de ontwikkeling van 2 aardappelrooiers.
Dit jaar werden 12 prototypes van de
Keiler I- en Keiler II-getrokken bunkerrooiers geproduceerd. Die zijn nog
grotendeels gebaseerd op de techniek
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ndanks de positieve evolutie van
de laatste jaren blijft de nitraatproblematiek in het West-Vlaamse
oppervlaktewater zeer actueel. De door
Vlaanderen (en Europa) opgelegde waterkwaliteitsdoelstellingen worden op heel
wat plaatsen nog niet gehaald. Daarom
onderzoekt Inagro mogelijkheden binnen
onze intensieve land- en tuinbouw die de
waterkwaliteit kunnen verbeteren.
Het
ren.
n. H
wil een voortrekkersrol spelen
len en
n alle
mogelijke pistes en deelaspecten
aspecten
n die
zouden kunnen bijdragen
gen aan een verbeverbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit
rvlaktewaterkwaliteit
ewaterkwaliteit
evalueren op hun
haalbaarheid.
n nut en
n haalbaarhe
haalbaarheid
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31 ton heeft dan nog een breedte van
3 m en een lengte van 14,97 m.
De Maus 5 is een doorontwikkeling van
de gekende euro-Maus 4. Net als de
Panther en de Tiger 5 werd hij ook
uitgerust met een comfortabel rijdend
kantoor. In de R-Cab-cabine met 12,1
inch touchscreen en wifiverbinding is de
chauffeur voortdurend op de hoogte van
alle parameters die de werking en het
rendement van de machine kunnen

modellen zijn Isobusgestuurd.
Ropa heeft grootste plannen met de
aardappelrooiers. Volgend jaar zal het
een gelimiteerde serie van 15 machines
uitbrengen. Vanaf 2016 begint de eigenlijke productie. Ropa wil jaarlijks 300
getrokken bunkerrooiers bouwen, goed
voor een marktaandeel van 20%.
Dit vernieuwde Ropagamma zal je
tussen 22 en 26 februari ook zelf kunnen bekijken op de landbouwbeurs
SIMA 2015 in Parijs (www.simaonline.
com). Q

Oogstresten
ten groenteteelt
oenteteel

In opdracht
acht van de Vlaamse Landmaatappij
pij (VLM) werd in de periode 2012schappij
014 een studie uitgevo
uitg
2014
uitgevoerd rond het
in de groentebeheer
eer van oogstresten
oogstres
teelt.
elt. Inagro was een uitvoerende partner
onderzoek. Er werd een 30-tal
binnen dit ond
veldproeven aangelegd. Hieruit bleek dat
veldproeve
omstandigheden het afvoein sommige
somm
som

Het afvoeren van
bloemkoolbladeren kan een
positief effect hebben op het
nitraatresidu.

ren van de oogstresten een positief effect
kon hebben op het nitraatresidu dat na de
teelt in de bodem gemeten werd. Toch
kwamen er ook nog heel wat knelpunten
naar boven.
Na de oogst van bloemkool voor de industrie blijft er nog zo’n 30 tot 50 ton verse
biomassa achter op het veld. In tegenstelling tot bij bloemkolen bestemd voor
de verse markt blijven de oogstresten
hier rechtop staan. Daardoor kan men ze
gemakkelijk inzamelen. Deze bladeren en
stengels bevatten nog veel nutriënten.
Per hectare kunnen er door vertering van
de achtergebleven oogstresten nog 100
tot 200 eenheden stikstof in de bodem
terechtkomen. Dit vindt plaats in een
periode wanneer ze niet door een volggewas kunnen benut worden. Om de
geuroverlast te beperken worden deze
resten veelal gefreesd en ingeploegd, wat
de stikstofproblematiek nog verder in de
hand werkt.

Aangepaste machine
Op 7 november stelde Inagro een eerste
prototype voor om het resterende bloem-
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KORT BLOEMKOOLBLADEREN?
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Inagro zoekt al geruime tijd naar mogelijkheden
kheden
den om oogstresten
oog
van bloemkolen te
verzamelen en te valoriseren. Door hett verwijderen vvan de bladeren wil men de
nderen en ge
nitraatuitspoeling in de winter verminderen
geurhinder op het perceel beperken.
– Bram Vervisch, Inagro
koolblad (na tweede vrucht) te verzamelen. In plaats van na de bloemkooloogst
st
de bladeren in te frezen, werd een alternatief gedemonstreerd om het blad
lad te
verzamelen. Het principe dat hiervoor
voor
werd bedacht, is een aangepaste
epaste
e bietenbietenontkopper die het blad klepelt.
een
lt. Via e
afvoerband wordt hett vervolgens
ens in de
kieper gebracht. Het grootste
ootste knelpunt is
het mee oogsten
en van
n zand. De hoogte
hoog van
het maaibord
Indien
rd is hierbij
ierbij van belang. IInd
dat te hoog
og wordt
ordt ingesteld, zal er tte
weinig
geoogst. Bij het
g biomassa
massa worden ge
geoogs
te laag instellen komt er te vve
veel zand
hierin een optimum
mee. Het is nodig om hieri
technische haalbaarte vinden. Om de techni
heid van de oo
oogst en verdere valorisatie
te onderzoek
ging Inagro op zoek naar
onderzoeken, g
een efficiënte
manier van inzamelen. In
fficiënte m
samenwerking
met loonwerkersbedrijf
werk
Persyn-Steelandt werd een bietenontkopper omgebouwd en getest. Die werd
begin november gedemonstreerd.

sommi gevallen de nitraatkan het in sommige
beperke
uitspoeling b
beperken tijdens de winter.
twee levert
lever het een extra product
Ten tweede
zou dus extra omzet kunnen
op. Dit zo
enere
genereren
voor de landbouwer, indien hij
daarvo een financieel interessante
daarvoo
daarvoor
afzet kan vinden.
Ui analyses blijkt dat het blad heel wat
Uit
direct beschikbare eiwitten bevat. Die
kunnen eventueel worden ingezet in de
rundveevoeding. Uitgaande van die
analyses heeft het een hoog DVE-gehalte,
wat de melkproductie stimuleert. Verder
bevat het hoge waardes aan ruw eiwit.
Het zou dus in principe een ideale eiwitbron kunnen zijn voor melkvee. Op die
manier zou het de import van eiwitten,
zoals soja uit de VS, ietwat helpen beperken. Landbouwers zouden op die manier
voor een deel kunnen voorzien in hun
eigen eiwit. De grote knelpunten zijn het
lage drogestofgehalte van de bladeren en
de zandfractie die mee wordt verzameld.

Eiwitrijk product

Demonstratie

Het verwijderen van de oogstresten na de
oogst levert 2 voordelen op. Ten eerste

Ongeveer 25 geïnteresseerden uit verschillende sectoren zakten af naar Inagro
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om de demonstratie bij te wonen. Tijdens
de demo kwamen ook de verdere onderzoeksmogelijkheden aan bod. Inagro is
bijvoorbeeld van plan om het vochtige
blad in te kuilen met maïskaf, dat veel
droger is. Hierop zullen in de nabije
toekomst vergistingstesten worden
uitgevoerd, om het later ook te onderzoeken als veevoeder. Deze infomiddag werd
afgesloten op een perceel waar de machine werd gedemonstreerd in de praktijk. Q
Deze oogstdemonstratie kadert binnen
het Arborproject: ‘Accelerating Renewable Energies through valorisation of
Biogenic Organic Raw material’ met
steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling via Interreg IVB,
het Vlaams Energieagentschap (VEA),
Agentschap Ondernemen en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant.
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