Voorjaarswerk
verloopt soepel
Door het droge weer vlotten de voorjaarswerkzaamheden. In de eerste
week van april is er veel bedrijvigheid te zien op de akkers in Flevoland
en Noord-Brabant. Hoewel het voor sommige akkerbouwers aan de
vroege kant is, profiteren zij toch van de gunstige omstandigheden.

Aardappelen planten - Bij Lelystad plant aardappelteler Wies Borm de laatste gang consumptieaardappelen op een perceel van 14 hectare. „De
grond valt mooi, dat is hier wel eens anders.” De
frees voorop de trekker maakt de ploegsneden
los genoeg om met een gangetje van ruim 4,5
kilometer per uur te kunnen rijden. De teler werkt
met spuitpaden waarbij hij de eerste en de vierde
rij niet plant. Tijdens het poten van de kopakkers
tilt Borm de pootmachine bij elk spuitpad even op.
Hierdoor heeft hij later tijdens het spuiten geen last
van schokken. De Maritiema’s zijn bestemd voor
de kleinverpakking.

Wortelruggen frezen - Johan Bierma uit Lelystad maakt van het droge
weer gebruik om alvast zijn wortelruggen te frezen. „Het is vrij vroeg, maar
de omstandigheden zijn goed.” Hij gebruikt voorop zijn trekker een rotorkopeg en achterop een ruggenfrees. „De grond bovenop de rug maak ik
op deze manier ﬁjner dan binnenin. Daardoor kiemt het zaad gemakkelijker
en ik verwacht een egalere opkomst.” Begin mei zaait Bierma zijn peen.
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Witlofruggen frezen - Teler Peter Doornbos freest in de buurt van Nagele
witlofruggen. Met een snelheid van ongeveer 4 kilometer per uur trekt hij
6 ruggen tegelijk met een onderlinge afstand van 50 centimeter. Om de
zavelgrond met een afslibbaarheid van 15 tot 25 procent ﬁjn genoeg te
krijgen, bewerkt Doornbos het perceel van te voren met een volveldsfrees.
Die maakt de grond los en vlak. Na half mei - als de temperatuur stijgt zaait de akkerbouwer 5,5 hectare witlof van het ras Ecrine en 0,5 hectare
roodlof van het ras Redoria.

Suikerbieten zaaien - Guus Habets uit Nagele zaait zijn suikerbieten van het ras
Theresa met een Renault 56. „Vanmorgen was het nog koud om op een open trekker
te zitten, maar met de zon erbij valt dat inmiddels mee.” Twee dagen geleden legde
de bietenteler het perceel van ongeveer 4,5 hectare klaar met een rotorkopeg. „De
toplaag is nu opgedroogd, terwijl de grond onderin nog mooi vochtig is.” Vorig jaar
vond Habets op dit perceel een aangetaste plek door vrijlevende wortelaaltjes. Uit
voorzorg brengt hij daarom 7,5 kg Vydate 10G per hectare aan in de zaaivoor. Om
muizenvraat tegen te gaan, zaait hij 3 centimeter diep.

Ploegen - In de omgeving van Tollebeek ploegt
zzp’er Robert Ballast een kavel om voor akkerbouwers Jurjen en Inze-Jan van der Velde. Het
is een bonte kavel met zandgrond, zavelgrond
en kleigrond. „Door het veen blijft de grond in
het voorjaar vrij lang nat, maar met deze droge
omstandigheden gaat het ploegen goed.” De
vijfscharige wentelploeg is uitgerust met een gpsbesturing, die past de ploegbreedte automatisch
aan. Na het ploegen bewerkt Ballast de grond
twee keer met een rotorkopeg om suikerbieten en
uien te kunnen zaaien. X
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Uien zaaien - Vlakbij Urk zaaien John Geschiere en Jurgen de Bekker van Loonbedrijf Heyboer uit Biddinghuizen 5 hectare uien voor
akkerbouwer Dennis van de Weerd. Geschiere bestuurt de trekker:
„Om het zaad op enigszins vochtige grond te leggen, zaaien we
iets dieper dan normaal. Ongeveer 2,5 centimeter diep.” Intussen
controleert De Bekker de zaai-elementen en vult op de kopakker de
zaadbakjes bij. De loonwerkers zaaien de Hyfort-uien op bedden
van 1,5 meter. Elk bed bestaat uit vier keer twee rijen.

Frietaardappelen poten - Onder Dinteloord is Hein de Schutter
bezig met het poten van het frietaardappelras Olympia. De grond
is kleigrond, afslibbaar 30-45 procent. De pootmachine is van het
merk Cramer. Achter de machine is een Baselier frees gebouwd
met speedkappen. De ruggen worden gevormd en meteen aangefreesd. De machine is ontwikkeld door De Schutter in samenwerking met Piet Adriaanse van Baselier en Van Gemeren. „We zijn nu
meteen klaar”, zegt vader de Schutter. „Vocht in de bedden blijft
behouden en het is brandstofbesparend.”

Frezen witlofbedden - Naast het perceel uien is Breure bezig het land klaar
te leggen voor het frezen van witlofbedden wat later die dag gaat gebeuren.
Breure heeft zowel voorop als achterop een triltandsysteem met rollen. Achterop is een Steketee, voorop is zelfbouw.

Uien beregenen - Jan Breure beregent een perceel uien. De uien
zijn gezaaid op 26 maart. Ras: Hytech. Het perceel is 8,5 hectare
groot. „Enkele rijen waren gewoon te droog. Voor een goede, gelijke
opkomst is het belangrijk dat de grond voldoende vochtig is.”
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Aardappelen poten - De pootmachine van Ralph Hack uit Dinteloord is
gevuld met Rudolph pootaardappelen. Dit is een vroeg exportras. De zetter is een Grimme GI34T. De aardappelen zijn behandeld met moncereen.
De tanks bevatten een mix van actarra, tegen luis, subliem, tegen onder
andere Rhizoctonia en APP, een vloeibaar fosfaat. Tussen de trekker en de
aardappelpootmachine loopt een frees om de ruggen te maken.

Ammoniak toedienen - Voorop hangt een
kunstmeststrooier die zwavelzure ammoniak in
korrelvorm in de rij toedient. „Dit verlaagt de
ph van de grond en het heeft een verlagend
effect op schurft. Ik kies voor korrels, omdat
ik het nu direct in het bed kan toedienen waardoor het niet vervliegt, zoals wel gebeurt als ik
het later vloeibaar toedien.”

In de trekker hangt een
bedieningsterminal van
waaruit de machine
kan worden bediend.

Suikerbieten zaaien - Loonbedrijf Hack zaait het voorlaatste perceel
suikerbieten bij de Gebroeders de Bruijn onder Kruisland. Nog één perceel
en dan heeft Hack ongeveer 120 hectare gezaaid. De machine is 6 meter
breed en zaait 12 rijen tegelijk.

Mest injecteren - Op de wintertarwe van Luysterburg uit Heerle wordt 30
kuub varkensdrijfmest per hectare geïnjecteerd door de Vervaet driewieler
met sleepslang van Martijn van Gastel. De machine is door Van Gastel
nog enigszins aangepast. „We hebben er zelf schijven aangezet, waardoor
de mest nog beter wordt ingewerkt”, vertelt de medewerker.
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