Korstbreken bijopkomst van suikerbieten
Improvingplantestablishmentofsugarbeetsbymechanicalbreakingofasilkingcrust
ing. P.M.T.M.Geelen,ROCWijnandsrade enVredepeel

Probleemstelling
Verslemping leidt elk jaar tot ernstige opkomstproblemen op een aantal percelen. Dit heeft eenonregelmatige gewasstand tot gevolg. Regelmatig is de
opkomstzoslecht,datmoetwordenovergezaaid.
Als hetdirect nahetzaaienregent,vallendedannog
instabiele bodemdeeltjes uit elkaar en vervloeien.
Volgt hierop schraal drogend weer, dan droogt deze
vervloeide bovenlaag uit en vormt een harde korst.
Deze korst leidt tot een minder goede lucht-, wateren warmtehuishouding, maar vormt bovenal een
mechanische barrière voor de kiemplant. De korst
kan zo hard zijn, dat het (bieten)kiemplantje er niet
door kan breken. Het plantje zal proberen om door
bijvoorbeeldkrimpscheuren(dieoplössgrondnauwelijks voorkomen) alsnog boven te komen. Lukt dit
niet, dan sterf het uiteindelijk door uitputting af. Valt
echtervoordietijdeenregenbui,danwordtdekorst
weekenkomendeplantenvaakalsnogboven.
In het verleden zijn chemische middelen uitgeprobeerd, die de stabiliteit van de bovengrond zouden
bevorderen en het uitvloeien tegen zouden gaan.
Deze middelen zijn tot nu toe nauwelijks praktisch
toepasbaar gebleken. Ze werken vrijwel niet of zijn
erg duur. Wellicht biedt het mechanisch breken van
dekorst perspectief.

Doelvandeproef
Hetprobleemomdekorstte breken isaloud.Voorheen werd door dit doelwel een cambridgerolingezet.Dezeroldievolveldsoverdeakker loopt,raakte
hetdiepergelegenzaaivoortje echterteweinig,waarTabel 22. Algemene gegevens.
Table22. Generaldata.

door hetresultaatvaaktegenviel.Bijeenbehandeling
gingen vaak meer planten door beschadiging verloren, dan dat er bovenkwamen. De laatstejaren zijn
er diverse apparaten ontwikkeld, die op de rij lopen
endekorst breken.Erzijnzelfsfabrikanten die hiervoor speciale apparatuur op de markt brengen.
Enige elementen die over de rij lopenwerden indezeproef ophuneffectiviteit getoetst.

Proefopzetenuitvoering
In 1987en 1988werden door ROCWijnandsrade in
een perceel suikerbieten proeven aangelegd, waarbijde perspectieven van enige korstbreekelementen
werden onderzocht. Door het 1RS te Bergen op
Zoomwerd hiervoor eenframe beschikbaar gesteld,
waaraan een aantal verschillende elementen was
bevestigd.
Deproevenwerden aangelegd op percelen waar na
verslemping de korst was opgedroogd en de opkomst van de bieten sterk werd belemmerd. Om te
voorkomen dat de elementen over de korst heenliepen zonder deze te breken, moesten in beide jaren
deelementenwordenverzwaard.
Erwerden onder andere devolgende elementengebruikt:
Raimbourg :twee schuin geplaatste getande wielen, die langs de zaairij lopen. De
wielen kunnen zowel stekend (1987)
als slepend (1988) worden geplaatst.
De elementen werden zo ver mogelijkuitelkaargeplaatst. De werkbreedtebedroegdaardoor 12 cm.

onderzoeksjaar

zaaidatum

bewerkingsdatum

1987
1988

9 april
9 april

25 april
28 april
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plantaantal per habij bewerking
20.000
21.800

Farmflexwieltje

Kruiwagenvelg

:loopwieltje van een schoffelmachine. In 1987 werd een 5 cm breed
wieltje gebruikt; in 1988 een 10cm
breedwieltje.
:een hollevelg meteenwerkbreedte
van 7,5 cm die aan de zijkanten
lichtinspoort.

Kruiwagenvelgmetopgelasthoëkprofiel:een 10cmbreedelement.
De overige toegepaste elementen zullen in dit verslagbuitenbeschouwingblijven.
In 1987 bedroeg de hardheid van de korst gemiddeld49Npercm2. Ditwerdgemetenmeteenhandpenetrometer met een platte ronde stift en een oppervlakte van 0,5 cm2. In 1988 was de korst veel
harder. Erwerden toen geen metingen gedaan.Alle
elementen werden zodanig verzwaard, dat ze de
korst netbrakenenzoweldeinsporing alsdegrondverplaatsing minimaal was. Hiervoor moesten de
elementen in 1987verzwaardworden met25kg. Alleen het farmflexwieltje moest worden voorzien van
50 kg.
In 1988waren meergewichten nodigomdekorstte
breken. Alleen bij het Raimbourg-element kon met
25kgwordenvolstaan,nadatdeelementen slepend
warengeplaatst inplaatsvan stekend.Hethoëkprofiel vroeg een verzwaring van 50 kg,de velg 75kg.
Het Farmflexwieltje hadzelfsonderdezeomstandighedeneenverzwaring met 100kgnodigomdekorst
tebreken.
In 1987 viel op 10, 11en 12 april respectievelijk 4,
10 en 5 mm regen, waardoor de bovengrond verslempte.Op 19en20aprilvielrespectievelijk 3en1
mm neerslag. Deevenweek geworden korstdroog-
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Farmflexwieltje, verzwaard met frontgewicht

de echter weer snel uit, waardoor het plantaantal
niet bovende20.000perhauitkwam.
Daagsnaaanlegvandeproefviel4mmregen, waardoor de korst week werd en op het onbehandelde
deel toch nog verschillende planten door de korst
konden komen. Het uiteindelijk plantaantal bedroeg
37.000perha.
In 1988 viel daags na het zaaien 10 mm neerslag,
waardoor de bovengrond verslempte. Op 13 en 17

Tabel 23. Plantaantallen in percentages van de aantallen planten in de vergelijkbare zaairij op de onbehandelde stroken.
Table23. Emergenceofsugarbeets, expressed aspercentages ofemergence inuntreatedrows.
object

1987
27 april

Raimbourg
Farmflex
Kruiwagenvelg
Velgen hoëkprofiel

110
121
100
85

1988
27 mei

30 mei

1juni

83
110
82
92

104
107
55
102

103
128
49
90
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april vielen nog enkele milimeters. Hierna droogde
de bovengrond sterk uit waardoor een zeer harde
korst ontstond. Op dat moment stonden er 22.000
planten per ha. Als gevolg van de geringe hoeveelheid neerslag,verdroogden planten die reeds boven
stonden.Op 1mei,driedagen nahetbrekenvande
korst, viel 1mm neerslag. Daags erna 10 mm. Het
plantaantal op de onbehandelde veldjes kwam uiteindelijk uitop33.000perha.

schade nogwelzodanig,dat het positieveeffect van
korstbrekingtenietwordtgedaan.
Bij elementen met een smalle werkbreedte was het
moeilijk om de zaairij te volgen. Bij het uit de zaairij
raken,werdvaakveelbeschadigd.Hetelement mag
echter ook niette breed zijn, daar het dan niet meer
hetreliëf vandezaairij kanvolgen.

Discussie
Resultaten
Bij toepassing van het Raimbourg-element was
verplaatsing van de grond niet te voorkomen. De
korst werd bovendien in zeer grove stukken
gebroken. Met name in 1987 leidde dit tot veel
beschadiging van de bovenstaande planten.Kort na
toepassing leek het gebruik van dit element nog
gunstig, maar na een maand bleken toch veel
planten te zijn gesneuveld. Ook in 1988 bleek de
opkomstbevordering door dit element uiteindelijk
even groot te zijn dan de veroorzaakte beschadiging, waardoor het netto-resultaat nauwelijks wat
opleverde.
Ondanks hetenormegewicht waarmee hetfarmflexwieltje moest worden verzwaard, deed dit element
weinig schade aan de jonge zaailingen. Grondverplaatsingtradniet op,terwijl dekorstgoedwerdverkruimeld. Dit leidde ertoe dat enkele dagen natoepassing al direct een duidelijk resultaat zichtbaar
was. Datdit element geen plantenbeschadigt, bleek
in 1987. Nade regen,diedaags natoepassing viel,
kwamen op het onbehandelde gedeelte nog diverse
planten op;hetaantal planten ophetfarmflex-object
wasechter noghoger.
Het gebruik van de holle kruiwagenvelg leidde bij
toepassing steeds tot enige insporing. Als gevolg
hiervanwerddegrondindezaaivoor ietsopgestuwd,
waardoor binnen de zaaivoor sprake was van enige
zijdelingse grondverplaatsing. Dit leidde tot erg veel
beschadiging van zowelde planten die reeds boven
stonden,alsvandekiemenonderdekorst.Naarmate de korst harder is, wordt deze beschadiging ernstiger.
Het element met opgelast hoekprofiel leidde tot een
verplaatsing van de grond in de bewerkingsrichting.
Degrondkwam hierbij echter niet omhoog,zoals bij
toepassing van de holle kruiwagenvelg. Hierdoor
wasdeveroorzaakte schade minder. Niettemin isde
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Het positieve effect van zelfs het beste element, is
absoluut gezien nog zeer gering. Bij een plantbestand van 20.000 per ha, zou een opkomstverbetering van 200 à 300% nodig zijn. Dat dit in bovenstaande proeven niet werd gehaald, wordt niet veroorzaakt door de toegepaste elementen, maar door
het latetijdstipvantoepassing ervan.Hetkiemplantje zal na enige tijd onder een korst te hebben vertoefd, al zijn energie envitaliteit verloren hebben en
te gronde gaan. Was dit niet het geval dan zou in
1987 en 1988 na de regenbui op de onbehandelde
veldjes alsnog een opkomst van 100% moeten zijn
gerealiseerd.Hetplantaantal kwamechter nietboven
de37.000perha.
Wil een behandeling effect hebben, dan zal deze
duseerdermoetenwordenuitgevoerd.Ditzoureeds
moeten gebeuren op een tijdstip, dat de korst nog
geen mechanische barrière vormt. Inde praktijk zal
om een tweetal redenen deze korst niet preventief
wordengebroken.
Een eerste beperking bij toepassing van de korstbreekapparatuur isdedraagkracht vandegrond.Afhankelijk van de zaaibreedte, zal om de drie of zes
meter een spoor moeten worden gereden, om de
korst te breken. Hierbij zal diepe insporing zoveel
mogelijk moetenwordentegengegaan.
In de praktijk zal de draagkracht van de grond pas
een bewerking toelaten, als de korst al is aangedroogd. Vanaf dat moment mageenversneldeafnamevan devitaliteit worden verwacht als gevolg van
de slechte lucht-, vocht- entemperatuurhuishouding
die onder de korst heerst. De bewerking moet dan
zospoedig mogelijkwordenuitgevoerd.
Anderzijds zaldewerkdrukvan het moment eenbeperkende factor vormen. In het voorjaar is in het
lössgebied hetaantalwerkbare dagensterk beperkt.
Tijdens de opkomst van de bieten zullen vaak nog
aardappelen moeten worden gepoot. Een korst zal
zich alleen na een flinke regenbui kunnen vormen.

Dit betekent dat het veldwerk dan reeds een aantal
dagen stil heeft gelegen. Onder deze omstandigheden is men snel geneigd, om nog even te wachten
met korstbreken en het overige werk voor te laten
gaan. Erzounogeen regenbuitje kunnenvallen,die
debewerkingoverbodigzoumaken.

Conclusie
De extra inzet van materieel en mankracht om een
korst te breken, mag niet, als blijkt dat als gevolg
van het onvoorspelbare weer de bewerking achteraf
niet nodig was, tot extra schade aan het plantbestandhebbengeleid.
Een bewerking waarbij de bevordering van de opkomst de beschadiging sterk overtreft, is om deze
reden,ondanks hetpositieve netto-effect, nietacceptabel. Slechts een element dat beschadiging vande
kiemplant tot een minimum beperkt, isvoor praktijktoepassing geschikt. Vanuit dit oogpunt komt alleen
detoepassingvan het Farmflexwieltje inaanmerking
als mogelijkheid om een bestaande korst tebreken.
De behandeling zal effectiever zijn naarmate ze
vroeger wordtuitgevoerd.

Samenvatting
Verslemping van het zaaibed leidt regelmatig tot
ernstigeopkomstproblemen.Inonderzoek,uitgevoerd
in het gewas suikerbieten door ROC Wijnandsrade
in 1987 en 1988 is nagegaan of het mogelijk is,om
de na verslemping ontstane korst, mechanisch te
breken. Verschillende elementen, die aan een balk
achter detrekker kunnenworden bevestigdenalleen
indezaairijwerken,zijnophunwerkingonderzocht.
Indit verslag worden de resultaten vanvier vandezeelementenbesproken.

Enkeleelementenveroorzakenveelschade,doordat
toepassing te veel grondverplaatsing tot gevolg
heeft.Zogaf hetgebruikvaneenkruiwagenvelg50%
plantverliesalsgevolgvanontworteling.
Het Farmflexwieltje bleek hetenige bruikbareinstrument, omde korst te breken. Het moet metgewichten worden verzwaard, om voldoende druk op de
korst uittekunnenoefenen.
Hetbrekenvandeopgedroogde korstdientzospoedig mogelijk na het ontstaan ervan te worden uitgevoerd,daar anders alsgevolgvandesnelle afname
van de vitaliteit van de kiemplant, de behandeling
geeneffect meerheeft.
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Summary
In order to improve plant establishmentof sugar
beets,fieldtrialshavebeenconductedatloamysoil
in 1987 and 1988. Mechanicaldestructionof adry
crust was investigated.Results with four typesof
crustbreakers are discribed.
None of these breakers, except for theFarmflex
wheel,gave a positive effect on plant establishment.Some elementscause quite somedamage,
becauseofhorizontalcrustmovement.
Breaking the dry crust,must be done as soonas
possibleafteritsappearence, because oftheserious
decrease ofplantvitalityunderit.
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