-r,
Haar
wellte
grondöewer (ing?

Integenstellingtot Nederlandheeftin
sommigegebiedenvanNoordAmerika
deakkerbouwzonder grondbewerking
groteopgangkunnenmaken,omdatdoor
zgn.zero-tillageofvastegrondsteeltsoms
ernstigeproblemenkunnenwordenopgelost.Dezebetreffenvooraldebodemerosie. InOhiobijvoorbeeldliggenveelakkersopheuvellandmethellingenvan
4-8 %,waardoortijdenszwareregens
grotehoeveelhedengrondkunnenweg-

spoelen.Dezewatererosiewordt
vrijwelvolledigvoorkomendoor
nietteploegenendenietgeoogsteplantenrestenopdegrond
achtertelaten.Doorditlaatste,
hetzgn. mulchen,wordteen
betereindringingvandeneerslagindegrondeneenbetere
beschermingtegenuitdrogen
verkregen.
DezeinAmerikavaakdoorslag-
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In het. nummer van 12Juni
il. stunt!eenartikelover de
Amerikaanseakkerbouw,die
er meeren meer toeovergaat
Xrondhewerkingachterwege telatenofsterk tebeperken. Nieuweteelttechnieken
komendaarvoorin deplaats.
Ook inNederlandzijner vele mogelijkhedenomnieuwe
leelneehnieken toe tepassen.
Hel gedurendedegehele
vruchtwisselingconsequent
achterwegelaten van grondbewerkinglijktvoorons land
weinigperspectieven tebieden.Beperkingofzelfsach-,
lerwegelatenvangrohdbewerkingvooréén ofenkele
gewassen van een vruchtwisselingbehoortweltotde mogelijkhedenen wordthier en
daarreedstoegepast. Dil <
geldtvoorverschillende
vmiInwisselingenengrondsoortenwaarvanhetopdit
momentmeestsprekende
voorbeeldligtopdestuifgevoeligezandgrond. Hoe
enwaarin ons landthans
reedsnieuweteelttechniekenwurdentoegepastofin
ontwikkelingzijn,wordtin
dit artikeluiteengezetdoor
een viertalonderzoekers die
bij verschillendeinstellingen
<>Pdit terrein werkzaamzijn,
nl.dr.ir.W.AtXJtuUu.
mansTTïtstTfïtulvoor Biolo' gTsciïêïiScheikundigonderzoekvunLandbouwgewas- ,
sen (IBSlir. F. R.BoüJK. •
LandbouHiuigeschooIJng.
L
-M-JLüZliïl- Proefstation
.WierEoüwJPA). en ir.Cvan Ouweikcrk1 fnuuiuui
voorBodemvruchtbaarheid
(IB).
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Zij vertolkenhiermeeenkele
gedachten van deuil meer
ledenbestaande Werkgroep
Praktijktoepassingen in de
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Het ondernemersinkomen wordt op vele
Nederlandse akkerbouwbedrijven vooral
bepaald door de inkomsten uit aardappelen en suikerbieten. Met beide gewassen
wordt doorgaans eensaldo (opbrengstmin
toegerekende kosten) bereikt dat minstens
f 1.000 per ha hoger is dan bij tarwe of
gerst. Aardappelen en suikerbieten namen
dan ookin 1973met 156.700 ha respectievelijk 117.300haca.23%en 17%van de
oppervlakte akkerbouwgrond in. De fabrieksaardappelteelt is geconcentreerd in
v
Noordoost-Nederlend, waar dit gewas
thans veelal eens per twee jaar wordt geteeld. De consumptie-aardappelteelt vindt •
over het gehele land verspreid plaats,
waarbij doorgaans eens pervierjaar aardappelen ophetzelfde perceel komen. Pootaardappelen worden deels in nauwere rotatiesdan 1:4verbouwd, terwijl ookvoor
suikerbieten veelal een vierjarige vruchtRuiglandzaaimachine vanbet IBS in gebruik b|j het onderioek van vastegrondstee!!. Metdeie machine wordt door losliggende ruigte — stoppelresten, doodgespoten planteresten * . d . — oponbewerkt land geiaaid. Het taad
wordt door In V-vorm opgestelde zaaischijven (B) in door grote ploegschtyven ( A )getrokken sneden gebracht. Door middel vanverstelbare schijvenegschijvenwordtdexaaisnededichtgedrukt( C )

Zwelenhleigronden
Vrijalgemeenkomt op zavel- en
kleigrondeneenbouwplanvoor
met een vierjarige vruchtopvolgingvanaardappelen -wintertarwe-suikerbieten -wintertarwe ofzomergerst.Vooralinverbandmetbeperkingvande kans
op aardappelopslag is hetploegen
naaardappelenopvelebedrijven
vervangendoortotploegdieptete
cultivaterenmetrecentelijkedaartoe aangepastevastetandcultivatoren.Ditgeeft wel geenbesparingop trekkracht,maarkost
veel.mindertijddanploegen.
Komtnade rooivruchteneen
wintergraandankunnen,wanneer
meteencultivatormetopgebouwde zaaimachinewordtgewerkt,de
hoofdgrondbewerking, de zaaibedbereidingenhetzaaiengecombi-

neerdwordentotéénwerkgang.
Nagranenteeltmenhierveelal
eengroenbemester.Ookdan is voor
dehoofdgrondbewerking weer een
bewerking met een cultivatormogelijk.
Debesteperspectieven,vooralin
verbandmeteenpassendeonkruidbestrijding.lijktechter een
grondbewerkingssysteemtebieden
waarinzoweleen nietkerende
(b.v. ploegen)grondbewerking
voorkomt. De meestgeëigende
plaatsvoorploegen is danwel
vóórde hakvruchten waarbij
vooralde suikerbietenveelalpositiefreageren.
Vooralop de watlichteregrondenwordtveelpootgoedgeteeld.

Ookhierdient de grondbewerking
deaardappelopslugbestrijdingte
bevorderen.Direct na de oogst
diepcultivaterenheeft de voorkeuromdaterdan — medio
juli— demeestekansop gunstig
weeris. Gelijktijdig methetcultivaterenkaneen groenbemester
wordengezaaid (b.v. wikkenof
gras).Ditgewaskan in de herfst
wordendoodgespotenofingewerkt.Doetdekanszichvoordan
is herhalingvanhetcultivateren
overde vorstaan te bevelen. Vàîri
teeltmennapootaardappelen suikerbieten.Hetzaaibedkanaansluitendopbovengenoemdewerkwijzewordenklaargemaaktmet
eentriltandcultivator — of eggenveldmetverkruimclrollen —
combinatie.
Boerdwit- 5I(I«T4)- »r..M<24-I*juni!

gevendevoordelenzijninNederlandbehalvebijsommige
lössgronden in Zuid-Limburg
vrijwelnergensvan betekenis.
Daarentegenkanhetprincipe
vande vastegrondsteeltvoor
onzestuifgevoeligezandgronden van veelbetekeniszijn.In
hetalgemeenechterlijkt de vastegrondsteelt,d.w.z.deconsequent als systeemtoegepaste

akkerbouwzonder grondbewerkingvoor ons landvoorlopigweinigperspectieftebieden.
Intussenwordtdoordesteeds
ruimeremogelijkhedenvande
chemische onkruidbestrijding
ook in onslandveelgrondbewerking,zoalsb.v. hetvroeger
noodzakelijkeeggenenschoffelen,achterwegegelaten.Verwachtmagwordendatdeont-
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wisseling wordt aangehouden. Zo komt dan
op veel akkerbouwbedrijven een bouwplan
voor, met achtereenvolgens aardappelen wintertarwe - suikerbieten - wintertarwe
(of zomergerst) - enz, In het Noordoosten
— met de 1:2 teelt van aardappelen —
ziet het bouwplan er in toenemende mate
als volgt uit: aardappelen - suikerbieten aardappelen - graan (of snijmaïs en soms
groentegewassen) - enz.
Hiernaastkomen vooralopzwaardere grond,
zoals in het Oldambt, graanrijke bouwplannen voor, waarin aardappelen veelal
geheel ontbreken,en ook andere rooivruchten zoals suikerbieten slechts beperkt kunnen worden opgenomen. Ook voor percelenopvoorwatererosiegevoelige hellingen
(loss) kan een aangepast bouwplan nodig
zijn. Onderzoek m.b.t. economische- en
technische aspecten van continuteelt van
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aardappelen, suikerbieten en wintertarwe
isgaande.

Doelvandegrondbewerking
Doel van de grondbewerking is vooral het
bevorderen van de teelt van akkerbouwgewassen via een eenvoudige en economische
verantwoorde teelttechniek met zo gering
mogelijke risico's.Vanouds betekent grondbewerking onkruidbestrijding, onderwerken van voorgaande gewassen (o.a. luzerne,
gras), en groenbemesters het inwerken van
organische mest en oogstresten en door
middel van het losmaken van de grond in
het algemeen het scheppen van een gunstig
groeimilieuvoorde gewassen.
Door de toenemende mechanisatie is daarnaast ook het scheppen van gunstige voorwaarden voor verschillende veldwerkzaamheden steeds belangrijker geworden. In
principe is alleen die grondbewerking ver-

Slempgevoelige
zuvelsen
erosiegevoelige Zware
Itleigronden
lössgronden
Ook op de lichtezavelgronden
streeft men een uitbreiding van
debietenteelt na. De verslempingskansenzijnhierechtergroot.
Daarom is thanshetzaaienvan
bieten in eendoodgespotengroenbemester in onderzoek.Hetareaaldateventueelvoordezevorm
vanbeperktegrondbewerkingin
aanmerkingzou kunnenkomen
zalnabijde10.000hectareliggen.
Wordthierwintertarwenaaardappelenofsuikerbietengezaaid,
hetgeenvaakhetgevalis, danlijkt
decultivator-zaaimachine-combinatieaantrekkelijk omgrondbewerkingen zaaitotéénwerkgang
tebeperken.Uiteraarddienthierbij een zo grofmogelijkzaaibed
teworden nagestreefd.

M

Hetgraanaandeelinhetbouwplan is hier(Oldambt)vaakruim
60 %. Wanneer,zoals in de afgelopenjaren hetgevalwas, de
stroleveringaan de karton-industriefinancieelweinigaantrekkelijk is, biedthakselen en inwerken
eenalternatieftegenoververbrandenvanhetstro.Tenopzichte
van de traditionelegrondbewerkingmetploeg,cultivator en
rotorkopeg,zijnhierblijkens
tweejarigonderzoekarbeidsbesparingenvan40 % en meermogelijk.Dit is b.v. hetgevalwanneerhetploegenwordtvervangendoorfrezenofondiepcultivateren,naenigetijdgevolgd
doordiepcultivateren,metaansluitendeenbewerkingmetde
messeneg.Onderzochtwordtook

wikkelingvanteelttechnieken
metverminderde grondbewerkingzichzaluitbreidenondanks
hetfeitdatdeNederlandse situatie,behalvewat betreftklimaat en grondsoortookwatbetreftgewaskeuze,bedrijfsgrootte, arbeidsbezettingenz.sterk
vandeAmerikaanse afwijkt.

antwoord die uiteindelijk een saldoverhoging,geeft ten opzichte van het achterwege
laten ervan. Bij gelijkblijvende opbrengsten
kan deze worden verkregen doordat bij
voorbeeld op bewerkte groen het zaaien en
poten eenvoudiger is en minder risico's
geeft, rooivruchten gemakkelijker mechanisch geoogst kunnen worden en de onkruidbestrijding doeltreffender verloopt.

Akkerbouw zonder
grondbewerking
Bij de akkerbouw zonder grondbewerking
wordt elke niet onvermijdelijke grondbewerking achterwege gelaten. Achtergrond
van deze teelttechniek is ondermeer de gedachte dat de grondbewerking vooral onkruidbestrijding isen dat daarom de grondbewerking in principe volledig door chemische onkruidbestrijding kan worden ver-

Stuifgevoelige
grond
inhoeverrenawintertarwehet
gehakseldestrokanvoorverteren in een groenbemester.Vooral
bijpermanentegraanteelt kaneen
beperkingofwijzigingvangrondbewerkinginteressantzijn.Dit
kanzowelin eenflinkestijging
van de oppervlaktepermanalsin
eenverminderd energieverbruik
totuitingkomen.

Van de ca. 675.000hectareakkerbouwgrond die Nederland kent
kanruim 11 %,nl.ongeveer75.000
hectare als stuifgevoeligbeschouwd
worden.Hetgaathierbijomschrale, armezand-en veenkoloniale
gronden.Doorhieraardappelen
ensuikerbieten te telenindoodgespoten,de bodembeschermende restenvaneentussengewas
werd de oogstzekerheidvergroot
enkonhétbouwplan in hetnoordoostenookopdezegrondenwordenvernauwddoormeeraardappelen en bovendiensuikerbieten
inhetbouwplanoptenemen. In
hetzuidoostenvanNederland
wordt nog een watruimerevruchtwisselingaangehouden.
Als bodembedekkerwordtthans
roggegebruikt, die bijeen aange13

vangen. Verder kan soms een door grondbewerking verkregen hogere opbrengst
ook zonder grondbewerking verkregen
worden door meer stikstof te geven. Voorts
wordt nogal eens gewezen op de energieen arbeidsbesparingen die deze teeltwijze
zou kunnen bieden. Alhoewel het belang
van dergelijke .besparingen niet onderschat moeten worden, dient men zich toch
te hoeden voor overdrijving. Zo leren recente berekeningen dat voor vele Nederlandse klei-akkerbouwbedrijven de grondbewerkingskosten bij traditionele grondbewerking meestal minder dan 10 % van
de totale bedrijfskosten bedragen. Bovendien kunnen de extra kosten voor het
gebruik van chemische middelen, die het
achterwege laten van alle grondbewerking
overmeerderejaren onherroepelijk met zich
meebrengt, de besparing weer geheel of

gedeeltelijk doen. Vanuit de kostenkant
geredeneerd biedt voor Nederland een consequent in de gehele vruchtwisseling volhouden van dit systeem in het algemeen
weinigperspectief.
Proeven die de laatste 10 à 15 jaar genomen zijn leerden dat door het achterwege
laten van grondbewerking, waardoor de
grond dichter en homogener wordt, soms
het groeimilieu voor de planten zodanig
verslechterde dat geen optimaal gewas
werd verkregen. Met name rooivruchten,
zoals suikerbieten, worden in hun ontwikkeling gestoord bij een te grote dichtheid
van de bouwvoor. De teelt van aardappelen
op ruggen is trouwens slechts mogelijk indien wordt geaccepteerd dat bijna de helft
van de bouwvoor intensief wordt bewerkt.
Deze bewerking (hakenfrees) kost veel
energie, terwijl de rug meestal kluiteriger

wordt dan op geploegde grond. Ook het
'*machinaal rooien moet als een onvermijdelijke grondbewerking worden gezien.
Pas bij het achterwege laten van grondbewerking komt duidelijk naar voren welk
een grote rol grondbewerking bij de onkruidbestrijding in het traditionele grondbewerkingssysteem speelt. De sterke veronkruiding, die bij de vastegrondsteelt ondanks een intensieve chemische onkruidbestrijding kan optreden blijkt namelijk
permanente vastegrondsteelt in vele gevallente bemoeilijken.
Samenvattend lijkt permanente akkerbouw
zonder grondbewerking onder de in Nederland voorkomende omstandigheden
geen toekomst te hebben voor het telen
van rooivruchten. Duidelijker perspectief
heeft een teeltsysteem waarbij voor één of

Dubbelteelt
van gewassen
pastgrondbewerkingrondseptemberbreedwerpigwordtgezaaid,
nade winterwordtdoodgespotenen inzaai vansuikerbietenzonder grondbewerkingmogelijk
maakt. Bij verbouwvanaardappelenwordt de roggeeerstuitgedundmet de triltandcultivator
enpas enigetijd nahetpoten
van de aardappelendoodgespoten.Dezevormvanbeperkte
grondbewerkingheefteenruime
vluchtgenomen:in1974voor
aardappelenenkeleduizenden
hectares en voorbietenruim
1000 hectare,terwijlverdereuit14

breidingmagwordenverwacht.
In 1973 gingen1500hectare bie- '
tenzonderroggedoorverstuivingverloren,terwijleenaanzienlijkgrotereoppervlaktebieten
en aardappelenzonderroggeals
gevolgvan stuifschadeinopbrengstachterbleven.
Waareengoedeteelttechniek
wordtgevolgdheefthettelen
vanbieten en aardappeleninrogge geenopbrengstreductiegegevenmaardaarentegen oogstzekerheidgebracht en vaakmededaardoor een hogereopbrengst.

Groentegewassenkomenveelvuldig alsdubbelteeltvoor.InNederland is dit op akkerbouwbedrijven vooralde opvolgingspinazie
— stamslabonenen doperwten —
stamslabonen.Voor 1974 wordt
voorgroentegewassen een totaal
areaalverwachtvanbijna21.000
ha.In1973 is opkleigrondin
West-Brabantinoriënterendonderzoekvastgestelddat de traditionelegrondbewerkingtusseneen
dubbelteelt(middeninde zomer!)
groteproblemenkangeven. De
moeilijkhedenspitsenzichdaarbijtoe op de zaaibedbereidingna

hetploegen,waartijdenseen droge periodezeerveel(somsmeer
dan 7!) arbeidsgangennodigwaren om de grondvoldoendete
verfijnen.
Onderzoekomtrentbeperking of
achterwegelatenvangrondbewerking bij dezedubbelteeltenis
zowelop zandgrond als op kleigrondin1974begonnen-Hetgeheelachterwegelatenvangrondbewerkingofhetslechtsbewerkenvaneen strookwaarin gezaaidwordt,kanhetvochtverliesbeperken,bespoedigt de inzaaivanhettweedegewas,beBond««- »1(1974)- nr.34(M-MJuni)

meerdere gewassen vanhet bouwplan geen
of slechts in leer beperkte mate grondbewerkingplaats vindt, terwijl bij de overige
gewassen de grond wel min of meer intensiefwordtbewerkt.

'Waarisdenieuwe
teelttechniek mogelijk?
De teelt van een gewas begint met de
grondbewerking. Het is begrijpelijk dat er
aan het begin van alle teelthandelingen
weinig animo bestaat voor experimenten
en het nemen van risico's. Wijziging van
de grondbewerking en aanpassing van de
teelttechniek zal slechts plaats vinden
wanneer het technisch- en/of economisch
voordeel duidelijk spreekt. De risico's die
een verandering met zich meebrengt moeten van de aanvang af worden onderkend

endoor hetvakmanschap van deboer kunnenwordenondervangen.
Het ligtvoorde hand dat wijzigingen in. de
grondbewerking en aanpassing van de
teelttechniek het snelste daar plaats vinden
waar zich specifieke problemen voordoen.
Aardappelopslag of verstoven bieten gedoten nu eenmaal geen uitstel. Maar ook op
die plaatsen waar zich geen specifieke problemen voordoen kan de grondbewerking
gerationaliseerd worden. Dat in de herfst
diep losgemaakte grond in het voorjaar
bij het kunstmeststrooien, de zaaibedbereiding en het zaaien vaak weer bijna in
zijn geheel wordt verdicht geeft op z'n
minsttedenken.
Anderzijds is uit proeven gebleken dat
' diverse gewassen lang zo positief niet
reageren op een losse grond als tot voor

kort werd aangenomen. Bij de rationele
grondbewerking zullen daarom de grondbewerking, de vruchtwisseling en de teelttechniek nogmeerdan tot nutoe op elkaar
afgestemd moeten worden. Dan zullen er
geen overbodige grondbewerkingen meer
plaats vinden en zal door drastische vermindering van het aantal rijsporen het effect van de wel uitgevoerde bewerkingen
zogrootmogelijkzijn.
Het grondbewerkingssysteem is een onderdeelvan het teeltsysteem waarin de vruchtwisseling een belangrijke rol speelt. Omdat
de vruchtwisseling sterk samenhangt met
de grondsoort, worden in het volgende
enkele ontwikkelingen in Nederland per
grondsoort aangeduid. De nadruk zal
daarbij hoofdzakelijk liggen op de rol
van de grondbewerking bij het oplossen
vanspecifieke problemen.

Strokenfreei (ontwerp Rumptslad en PA op hakenfrees) en Hauia bietenzuimachlne In
Vicon werktuitendraier in onderzoek voor zaal van o.a. bieten in een bodembedekkend gewatopzavel

spaartopenergieenarbeiden
beperkteventueeldeerosie.
Snijmaïsalstweedegewasna
gras,roggeofgerstzaaieniseen
anderevormvandubbelteelt.
Voor1974raamtmenhettotale
snijmaïsareaalopruim75.000ha.
Eengeringdeelhiervanwordt
ietslatergezaaiddanhetnormale
tijdstip,datligttussenhalfapril
enbeginmei.Voorafgaandaan
dezemaïswordtgrasofsnijrogge,
inBelgiëooksnijgerst,geteeld.
Opvoldoendevochthoudendegrond
kanditeeninteressantecombinatie
zijn.Vaakwordtnadeoogstvan
^.
I
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heteerstegewasdrijfmestuitgereden,waarnawordtgeploegd,
spooraanspoorgeroldenmaïs
gezaaid.Omdatvóórdegenoemdevoorvruchtenvaakreedseen
diepegrondbewerkingisuitgevoerdkanhetaantrekkelijkzijn
dezegewassendoodtespuiten,
zonodigdrijfmestuitterijden,
endaarnazonderenigegrondbewerkingofnaalleenstrokenbewerkttehebbenmaïstezaaien.
DoorhetIMAG(ILR)isookeen
methodevaninzaaizondergrondbewerkingontwikkeld.Daarbij
wordtgewerktmeteenzaaima-

chinemeteengekarteldeschijfkoutervoordezaaikouter.Het
principevertoontgroteovereenkomstmetdetechniek,zoalsdie
voormaïszaaiinvastegrondvan
AllisChalmersenanderefirma's
uitAmerikabekendis.Ookvoor
dezemethode,diein1974verdergetoetstwordt,heeftdepraktijkgrotebelangstelling.
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