sultaten waren in overeenstemming met de landelijkestreefwaarden voorakkerbouwland.Opéénvan
de percelen (slibgehalte 25,9%) bleek verhoging
naareenkaligetalvan 18rendabeltekunnenzijn.

Op beide andere percelen (slibgehalten 48,2% en
62,7%, met kaligetallen gelijk aan of hoger dan het
streefgetal veertien, zou het niet aanbevelenswaardigzijnomdekaliumtoestandteverhogen.

Summary
Ontransitionalsoilsbetween riverclayandseaclay,
whichfixpotassium trialfieldswereestablished with
differentlevelsandgifts ofpotassium. Fertilisation
with potassium increased the level of potassium
measured in the soil. The increase dependedon
theclaycontentof the soil.The resultshowedtobe
inaggreement withthetargetfiguresasadvised in
Hollandforarableland.

Vorenpakkers en zaaibedbereiding op Veenkoloniale
grond
Landpackersandseedbedpreparationonsandypeat
ing. L.M.Lumkes,PAGVening.K.J.Wijnholds,ROCValthermond

Vorenpakkers kunnenworden ingezetomlossegrond
aan te drukken of om in de ploegsnede te snijden.
Heteerstegebeurtopzand-enVeenkolonialegrond.
Op de kleigrond wordt de vorenpakker ingezet om
verweringvandeploegsnedetebevorderen.
Aansluitend op eerder onderzoek op de zuidelijke
zandgrond en op zavel- en kleigrond is de vorenpakker ingezet bijproevenopveenkolonialegrond.
Opzand-endalgronden vindt de hoofdgrondbewerkingdirect voor zaaienof poten plaats.Vanwegede
dan voor berijding te losse grond kunnen vorenpakkers worden gebruikt voor de herverdichting. Een
(ploeg)-vorenpakker iseenijzeren rolmetringenen/
of tanden die met scherpere punten in de grond
dringt. De mechanische bezakking is nodig omdat
de grond anders te los is ente diep zou wordeningespoordbijberijdingenzaaienofpoten.
Voor hefj onderzoek is medewerking verkregen van
diverse werktuigenfirma's waaronder de Westduitse
fabrikant van ploegen, vorenpakkers en dergelijke,
Lemken.

Berijdingsintensiteit
Deakkerbouw in Nederland wordt gekenmerkt door
intensief grondgebruik. Met name bij de teelt van
hakvruchten heeft de grond het zwaar te verduren.
Zo wordt bij een normale bewerkingswijze van suikerbieten ongeveer 90% van de oppervlakte bere-
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den met zwaar materiaal inde periode van voorjaar
totoogst.Vooraardappelen ligtditongeveer op75%
(Lumkes,1976).
Bijdegraanteelt blijkt,vanaf kunstmeststrooien86%
vandegrondberedentezijn(Lumkes,1982).

Voorjaarsgrondbewerking
Op zand- en dalgronden wordt het herstel van de
bodemstructuur na berijding via de hoofdgrondbewerking meestal in het voorjaar uitgevoerd. Eenreden hiervoor is dat, bij het ploegen in het voorjaar,
zich minder onkruidproblemen voordoen. Tentweede is ploegen in het najaar vaak niet meer mogelijk
door de late oogst van bieten en/of het grondontsmettenbijaardappelen.Indeintensieveveehouderijgebiedenmoet'swintersdrijfmestuitgeredenworder
op de maïspercelen zodat ook hier de hoofdgrondbewerking inhetvoorjaar moetgeschieden.
Bij het ploegen in het voorjaar heeft de bouwvooi
nietdekansomopde natuurlijke wijzetebezakken;
hetgeen nodig isvoor eengoed zaaibed.Ook bijde
grondbewerking in het najaar, voorafgaand aan hel
verbouwen van een wintergewas of een groenbemester kan dit het geval zijn. De ligging van de
bouwvoor is te los waardoor de capillaire opstijging
van het bodemvocht wordt belemmerd en berijdinç
van de grond diepe insporing geeft. Hieruit blijkt da
de grond na het ploegen enigszins moet worder

aangedrukt. Ditaandrukken gebeurt met eenvorenoakker of het met de trekker spoor aan spoor aanrijdenvan degrond.Uitonderzoek van het PAGVis
gebleken dat het gebruik van een vorenpakker de
voorkeurverdient. Bij het spoor aanspoor aanrijden
wordtdegrondte sterk ente ongelijkmatig verdicht,
waardoordeplantengroei endewaterafvoer worden
belemmerd.Nahetaanrijdenvandegrondvindteen
ondiepe zaaibedbereiding plaats, waarbij de wielen
van detrekker de grond nog eens extraverdichten.
Meteenvorenpakker daarentegen kan,meteenverkruimelrol, in één werkgang de grond gelijkmatig
worden aangedrukt en een goed zaaibed worden
verkregen. In Valthermond is in 1986 op dalgrond
een onderzoek gestart, waarbij verschillende types
vorenpakkers met en zonder nalopers met elkaar
werden vergeleken. Dit onderzoek is enkele jaren
voortgezet.

Deproefopzetendegebruiktewerktuigen
Als testgewas is gekozen voor bieten. Deze zijn
dwarsopdeploegrichtinggezaaid.
Inprincipewerdenindeproefjaren devolgendewerktuigeningezet (tabel192).
De gebruikte trekker bij het ploegen was een vierwiel aangedreven Massey Ferguson 2640 met een
vermogen van 80 kW. Het gewicht van de trekker
was 5529 kg. De ploeg ende meeste vorenpakkers
en nalopers waren van het merk Lemken. Deploeg
was een Lemken Opal 120 wentelploeg waaraan
een extra ploeglichaam was bevestigd. De ploegbreedte was 158 cm en de ploegdiepte 22 cm. De
gebruikte vorenpakkers van Lemken waren geschikt
voor eenwentelploeg. Degetestevorenpakkers verschillen wat betreft de tophoek van de ringen, het
aantalringenende ringdiameter.

Tabel 192.Gebruikte vorenpakker (-combinaties).
Table192.Usedlandpacker (-combinations).
object

gebruikte vorenpakker(-combinatie)
geen vorenpakker
enkele vorenpakker, o 70cm,tophoek 30°
enkelevorenpakker, 0 70cm,tophoek 45°
enkele getande vorenpakker, 0 70cm
enkelevorenpakker, 0 90cm,tophoek 45°
dubbele vorenpakker, 0 70cm,tophoek 30°
dubbele vorenpakker, 0 70cm,tophoek 45°
dubbele vorenpakker, 0 70cm,tophoek 45°
dubbele vorenpakker, 0 90cm,tophoek 45°
enkele vorenpakker, 0 70cm,30° +nokkenrol,0 55cm
enkele vorenpakker, 0 70cm,30° +crosskill,0 45cm
enkele getande vorenpakker, 0 70cm +getande verkruimelrol,0 38cm
enkelevorenpakker, 0 90cm,45°+crosskill,0 45cm
enkele vorenpakker, 0 70cm,30° +flexicoil
dubbele flexicoil

Tabel 193.Eigenschappen van dewerktuigen.
Table 193. Qualitiesoftools.
omschrijving

gewicht

aantal
kg/m1

opmerkingen
ringen
per m1

spiraalrol (flexicoil) 0 90cm,tophoek 45°

377

8

Samex;extra
belast
Lemken
Zinger
Köckerling
Lemken

pakker 0 70cm,tophoek 30° nokkenrol 0 55cm
getande pakker 0 70cm +getande pakker 0 40 cm
pakker 0 70cm +verkruimelrol 0 28cm
dubbele pakker 0 90cm,tophoek 30° +nokkenrol 0 55cm

508
342
550
986

11
20
11+
13
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Aan het eind van eenwerkgang wordt de vorenpakker hydraulisch losgekoppeld. Na het keren en het
wentelen van de ploeg wordt de vorenpakker weer
aangekoppeld door eenvanghaak. Derijsnelheid bij
het ploegen was 5,3 km/h.Het kerenvan decombinatie op de wendakkers nam 30 à 40 seconden in
beslagenerwaseenruimtevanongeveer 10meter
nodig.
In 1987isvoor het tweedejaar getracht de effecten
vanvijf vorenpakkercombinatieste meten.Ditbetrof
met name: verdichting, ruwheid en spoordiepte van
de trekker bij het zaaien. Hierbij zijn van belang de
diameter (endaarmee het gewicht) van de pakkers,
het gebruik van nalopers (zoals nokkenrollen) ende
vorm van de rand van de pakkers. De gebruikte
werktuigenzijnvermeldintabel193.
In volgende jaren zijn aansluitend enkele systemen
verder getoetst. Ook is gewerkt met de vaste tandcultivator bij de hoofdgrondbewerking als alternatief
voordeploeg.

-

-

-

Resultaten
Ploegen met devorenpakker geeft een primaresultaat. Zowel in Nederland, als in het aangrenzende
gebied in West-Duitsland, is het onderzoek over
ploegen met gelijktijdig aandrukken met een vorenpakker vanaf 1986 flink aangepakt. Zo zijn er nu
(voorlopige) antwoorden opvele vragen uit de praktijk. Dit onderzoek is in Nederland vooral uitgevoerd
op het Veenkoloniale ROC 't Kompas in Valthermond. Er is samengewerkt met fabrikanten, importeursendealersvanwerktuigen.
Bij laat ploegen in het voorjaar heeft de bouwvoor
nietdekansomopnatuurlijkewijzetebezakken.De
vorenpakker nu is een uniek werktuig om in de
bouwvoor een draagkrachtiger laag aantebrengen.
Die wat dichtere laag is ook beslist nodig voor het
leverenvan voldoende vocht aan het op die laagte
zaaienzaad.
In totaal zijn te Valthermond in 1986 in latere jaren
15 systemen vergeleken. Dit is gebeurd invergelijkingmetalleenploegen.Enkeleconclusieszijn:
- Bij alleen ploegen blijft de bouwvoor in het voorjaar veel te los voor direct berijden. Door hetgebruik van eenvorenpakker wordt degrond nahet
ploegenweerenigszinsaangedrukt. Hierdoorontstaat -onder de losse toplaag - een verdichte,
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-

-

-

-

-

draagkrachtige laag. Onder in de bouwvoor moet
degrond liefstweer iets losser zijnomeengoede
beworteling mogelijktemaken.
Deverdichte laag is niet alleen nodigvoordraagkracht, maar is ook van groot belang voor de
vochtvoorziening van het kiemende zaad. Op te
losse grond zakt het zaaikouter gemakkelijk diep
weg; de verdichte laag is dan ook gewenst om
daaroptekunnenzaaien.
Er zijn enkele en dubbele vorenpakkers beproefd
met doorsnede van 70 en 90 cm en eentophoek
van30en45graden. Daarnaast zijn inhetonderzoek betrokken de getande vorenpakker en getande verkruimelrol, de nokkenrol, de crosskill rol
endezogenaamdeflexicoilrol.
Bij verdichting met een vorenpakker blijkt dat het
herhalen daarvan verdere verdichting kan bevorderen;eendubbele vorenpakker kandandusook
meer verdichten. Eentweede keer rollen meteen
vorenpakker geeft echter maar een 20% grotere
verdichting (wilmen50%meerverdichtendanzijn
al vier extra werkgangen nodig). De dichtheid
moet daarom in één keer met een enkele ofdubbelevorenpakkerwordenbereikt.
Een grotere diameter rol vraagt naar verhouding
minder trekkracht. Door het eigengewicht zaktde
rol in de losse grond. Voor de rol wordt daarbij
een walletje losse grond gevormd, waartegen de
rolconstant opmoetrijden.
Naarmate langzamer wordt gereden, kan de rol
meer zakken. Dit is echter alleen merkbaar bij
theoretische lagesnelhedenvan minder dan4km
peruur.
Eenvorenpakker geeft eenandertype verdichting
dan een gladde rol. Door een gladde rolwordtde
grond vanaf de bovenlaag verdicht. De verdichting begint dan dus aan het oppervlak. Bovenin is
degronddanjuist hetsterkst verdicht, naaronderen neemt dit af. Afhankelijk van het gewicht, kan
deverdichting door eengladde rolgaantotonder
in de bouwvoor. Voor het maken van een berijdbare grond en het zaaiklaar leggen iseen gladde
roldusongeschikt.
Combinatievaneengladde rolen-ineenvolgende extra werkgang - lostrekken van de toplaag
geeftveelalgeenbevredigend resultaatomdathet
losmaken dan doorgaans weer iets te diep gebeurt. Heteffect van hetaandrukken metdegladderolisdanweerweg.
Een vorenpakker verdicht zoals bedoeld niet de
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Fig. 34. De invloed van het gewicht per meter
werkbreedte opdeverdichting uitgedrukt
in penetrometerweerstand. (Gegevens
Landbouwuniversiteit.)
Fig. 34. Influence of the weightper meterworking width on the compaction expressed
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toplaag. Door de scherpe ringen zakt de vorenpakker eerstrondde 10cmindegrondweg,alvorensteverdichten.
Onderzoekresultaten bevestigendatdevorenpakkers vooral verdichten in de gewenste laagdiepte
van5tot 15 cm.
Vorenpakkers verschillen onderling in effect op
vierpunten:
1. detophoekvanderingen
2. hetaantalringenperbreedte
3. de doorsnede van de ringen en het totaal gewicht
4. denaloper.
Veelvorenpakkers hebben eentophoek van30of
45 graden. Met een scherpere tophoek van 30
graden dringt de ring dieper in de grond. Blijkens
hetonderzoek opjongeveenkoloniale grondkomt
deverdichting daarmee een5cmdieper dan met
eenzelfde type vorenpakker met een stompere
tophoek.
Hetaantalringenper meterwerkbreedte isvande
dubbele vorenpakker het grootst. De tweede vorenpakker moet hier een verdichte laag nog verder verdichten. Zoals eerder is opgemerkt, is dat
effect beperkt tot omstreeks 20% meer verdichting. Worden dubbele vorenpakkers vergeleken
metenkelevorenpakkers danverdicht dedubbele
pakker de grond (dus) intensiever. De diepte en

-

-

de dikte van de verdichte laag blijven echter nagenoeggelijk.
De doorsnede van de ringen heeft de meeste invloed op de verdichting. Vorenpakkers met een
grote doorsnede verdichten meer. Dit lijkt vooral
eeneffect van hetgrotere gewicht bijtoenemende
doorsnede. De verdichte laag bij de zwaardere
vorenpakker is dichter, dikker en iets dieper dan
bijeenlichterepakker.
Ten aanzien van de gewone vorenpakker is het
vooral vanwege een hoger gewicht per meter
werkbreedte dat een grotere vorenpakker meer
verdicht. Dit gebeurt vooral inde laag van ruim5
tot 15 cm.
Een naloper heeft nauwelijks verdichtende invloed, maar kan nodig zijn voor het in één werkgang zaaiklaar leggen van de grond. Deverdichting door een naloper beperkt zich vooral tot de
bovenste centimetersonder delossetoplaag.Een
getande verkruimelrol geeft iets meer verdichting
dan een crosskill- of nokkenrol. Vooral de nalopers droegen bijtot een vlakligging van hetmaaiveld. De kans op winderosie neemt echter toe
door hetgebruikvandenalopers (fijnzaaibed).
Afwijkende typen vorenpakkers, zoals degetande
vorenpakker en de flexicoil, geven een geringer
verdichtend effect dan de standaard-vorenpakker.
Waarschijnlijk komt dit vooral door een geringer
eigen gewicht. Degetande vorenpakker zakt minder in de grond weg dan een standaard pakker.
De flexicoil verdicht vooral bovenin enigszins. In
enkele uitvoering met één as heeft dit werktuig
amperverdichtendeffect.

Inzaaiengewasreactie
Zonder gebruik van een goede vorenpakker spoort
de zaaitrekker -en soms ook het zaaikouter vande
zaaimachine-tediepin.
De gewasreactie op een te losse grond en te grote
zaaidiepte isafhankelijkvanhetjaar.
De opbrengsten op het proefperceel (VM 61 enVM
62) werden met de nodige reserve bepaald (zie VM
62). De gemiddelde opbrengst varieerde van 9318
tot 9678 kgsuiker per hectare (maximaal opbrengstverschil 3%). Een beoordeling opvertakking van de
bieten bracht geen verschillen tussen de objecten
aanhetlicht.
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Devorenpakker kanbij een gering gewicht ofonvoldoende indringing niet genoeg effect hebber
ophetvermijdenvaninsporing.
Egaliserende apparatuur achter de vorenpakkei
kanhetverstuivingsgevaarvergroten.

Conclusies
- Als vervanging van natuurlijke bezakking gedurende meer dan zes weken is een vorenpakker
eenuitkomst.

Voorvruchteffecten bijinpassing vanvollegrondsgroenten ineen akkerbouwrotatie1
Effects ofprecedingcropinrotations witharableandvegetablecrops
ing. Th.Huiskamp,PAGV

Inleiding

ten en (zomer)tarwe voor een zevental akkerbouw
matig geteelde groentegewassen en vice versa.D«
opgenomen groenten betroffen tuinbonen,doperwten
(stam)slabonen, spruitkool, knolselderij, zaaiuiener
witlof.Hetonderzoekdiendegegevensopteleverer
over directe voorvrucht - volggewas relaties, onde
gelijkecondities enzonderdeinvloedvaneen(lang
durige) rotatie met zijn specifieke pathogenensitua
tieenbodemgesteldheid.

Indejaren zeventig kwameenontwikkelingopgang
waarbijeengroeiendareaalvollegrondsgroentenverhuisde van het gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijf naarhet akkerbouwbedrijf.
Opzoek naar inkomensmogelijkheden buiten hetrelatief geringaantaltraditionele akkerbouwgewassen,
leek de opname van vollegrondsgroentegewassen
inhetbouwplan eenaantrekkelijk alternatief voordiverse akkerbouwbedrijven. Erwas echter weiniginformatie beschikbaar over wederzijdse vruchtwisselingseffectenvanakkerbouw- engroentegewassen.
Dit feit heeft tot de beslissing geleid in 1982op het
PAGVproefbedrijf te Lelystadeenomvangrijke veldproeftestarten.

Methodevanonderzoek

Hetdoelvan hetonderzoekwas informatie teverzamelen over de voorvruchtwaarde (kwantitatief en
kwalitatief) van consumptie-aardappelen, suikerbie-

Hetveldonderzoek isuitgevoerd indeperiode 1982
1988 op een zavelgrond met 30%afslibbare delen
2,2% organische stof eneenpH-KCIvan7,3.
Omdeeffectenvanvoorvrucht envolggewasteme
ten, zijn met eerder genoemde gewassen zeven ro
taties samengesteld, waarin de akkerbouwgewas

Tabel 194.Overzicht van de rotaties die inhet onderzoek zijnopgenomen.
ZT=zomertarwe; AA=aardappelen;SB=suikerbieten.
Table194.Thecroprotationsusedinthefieldexperiment.
ZT=springwheat;AA=warepotatoes;SB=sugarbeet.
rotatie

eerste
jaar

tweede
jaar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZT
ZT
ZT
ZT
ZT
ZT
ZT

tuinboon
doperwt
slaboon
spruitkool
knolselderij
zaaiui
witlof

1

-

-

derde
jaar

vierde
jaar

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

tuinboon
doperwt
slaboon
spruitkool
knolselderij
zaaiui
witlof

-

-

vijfde
jaar

zesde
jaar

SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB

tuinboon
doperwt
slaboon
spruitkool
knolselderij
zaaiui
witlof

-

DitonderzoekisvollediggepubliceerdinPAGV-verslag nr. 110.Indezebijdragezijn debelangrijksteresultatenweergegeven.
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