Hechte tarwestudieclub houdt van goede discussie

Ploegloos graan telen
Een kleine en hechte groep telers is de ideale basis voor een goede,
inhoudelijke discussie. Dat ervaren de leden van de Tarwestudieclub
Centraal Groningen. Begin juni bekeken ze de gewassen van voorzitter
Reinier van Wieringen, die twee jaar geleden stopte met ploegen.

Denk je aan Groningen, dan denk je aan vette
klei op prachtig glimmende ploegvoren. Dat
beeld is straks weer volop te zien, maar het
wordt schaarser. De belangstelling voor nietkerende grondbewerking is in de afgelopen
jaren namelijk flink toegenomen. Het
achterwege laten van het ploegen scheelt in
de bewerkingskosten en het maakt de grond
weerbaarder.
Ook Reinier van Wieringen besloot de ploeg
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twee jaar geleden in een extra dikke laag
vet te zetten. Hij bewerkt de grond van zijn
bedrijf alleen nog met bouwvoorlichter,
cultivator en kopeg, in een bouwplan met
uitsluitend maaidorsgewassen. Tot dusver
heeft hij van de overstap naar niet-kerende
grondbewerking (NKG) geen spijt. Wel zoekt
hij nog naar manieren om zijn werkwijze
verder te optimaliseren. Vandaar dat hij
als voorzitter van de tarwestudieclub de

leden vandaag heeft uitgenodigd om zijn
gewassen en zijn grond eens van dichtbij te
komen bekijken. Een mooie gelegenheid
om ervaringen uit te wisselen en verder
te filosoferen over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van ploegloos werken.

Slappig
Vroeg in de middag verzamelen dertien leden

Studieclub
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Reinier van Wieringen, voorzitter
van de tarwestudieclub, heeft
de leden uitgenodigd om zijn
gewassen en zijn grond eens van
dichtbij te komen bekijken. Een
mooie gelegenheid om ervaringen
uit te wisselen en verder te
filosoferen over de mogelijkheden
en onmogelijkheden van ploegloos
werken.

Piet Glas:
zich in de deuropening van de monumentale
schuur van Van Wieringen. Ze kennen hem als
een uiterst secure boer en dat wordt bevestigd
in de aanblik van het bedrijf. Zowel binnen als
buiten is alles even schoon en geordend. Van
Wieringen heeft ook zijn vaste teeltadviseur,
Klaas Froma van DLV Plant, uitgenodigd. Hij
houdt zich met grote regelmaat bezig met
niet-kerende grondbewerking en volgt de
ontwikkelingen in de mechanisatie op de voet.
Gewapend met een schop gaat de groep
eerst het veld in. Ze beginnen bij een
perceel wintertarwe van het ras Elixer,
een hoogopbrengend ras met een goede
resistentie tegen Fusarium. Het gewas staat er
als een plaatje bij. Het blad is tot diep onderin
groen en onkruid is er niet te vinden. Het viel
Van Wieringen op dat Elixer als mooiste uit
de winter kwam. Ook de andere telers zijn
goed te spreken over het ras, al vinden ze het
wel wat ‘slappig’. Van Wieringen heeft om
die reden drie keer met de halmverkorter CCC
gespoten.

Rul
Tijd om onder de grond te kijken. DLV-man
Froma steekt een paar spaden klei naar boven.
De grond op het bedrijf is niet echt zwaar;
gemiddeld 35 procent afslibbaar. Duidelijk
te zien zijn de stroresten van vorig jaar, die
nog boven in de grond zitten. De grond is
rul en goed doorworteld. „Prachtig”, zegt
Bart Thybaut, als hij de graanpol in zijn
handen neemt. Thybaut is akkerbouwer in
Middelstum. „Het is hier heel andere grond
dan bij ons. Op onze zware grond krijg je de
schop niet eens de grond in.” Ook Thybaut
ploegt vrijwel nooit meer, maar het valt
hem niet altijd mee om een goed zaaibed
te maken. „Als je pech hebt, trek je bij
de stoppelbewerking kluiten omhoog die
indrogen en keihard worden. Dat is een groot
risico.”
Van Wieringen heeft het perceel na de
voorgaande oogst twee keer diagonaal
bewerkt met de cultivator om het land goed
vlak te leggen en stroresten te verdelen.
Enkele weken later heeft hij gezaaid met
een combinatie van bouwvoorlichter, kopeg
en zaaimachine. Hij was tevreden over
het eindresultaat. „De grond blijft vaster
dan met ploegen, maar ook stabieler. Het
draagvermogen is merkbaar beter. Met

spuiten kon ik dat goed vernemen. Het
spoorde nauwelijks in.”

„De vorst bewerkt de grond”

Spitten
Dat laatste wordt nog eens onderstreept op
het aangrenzende perceel. Bij de laatste 8
hectare lukte het Van Wieringen niet meer om
zijn zaaicombinatie zonder slip door de grond
te trekken. Het was te nat geworden. Vandaar
dat de akkerbouwer dit stuk eind oktober
heeft gespit en gezaaid. De grond is op deze
plek merkbaar losser en de spuitmachine
heeft overduidelijk zijn sporen nagelaten. Het
resultaat zint hem niet. De tarwe, van het ras
Altigo, staat er wat te dun op. Ook de andere
clubleden verwachten niet dat het vroege ras
de achterstand nog kan goedmaken.
Even verderop, waar Van Wieringen zelf nog
heeft gezaaid, is de stand iets beter, maar
zijn ook holle plekken te zien. „Het bewijst
nog eens dat je met NKG vroeg van het land
moet zijn. Gelukkig heb je ook een grotere
capaciteit. Dat is belangrijk omdat ik in het
najaar ook druk ben met de aardappeloogst
bij mijn zwager.”

Bart Thybaut:
„Grootste risico zijn
harde kluiten”

Garbrand Meijer:
„Intensieve gewassen en
slemp beperken NKG”

Ondiep
De groep is ervan overtuigd dat het stoppen
met ploegen beter is voor de bodem. Alleen
is het op sommige gronden lastig om een
goed zaaibed te maken. Piet Glas werkt
op het biologisch deel van zijn bedrijf in
Loppersum al enkele jaren met NKG. Daar
teelt hij zomergranen en heeft de grond in de
winter dus nog tijd om stuk te vriezen. „Ik heb
goede ervaringen met de grond heel ondiep
losmaken. De vorst moet het meeste werk
doen. Of het ook lukt om in het najaar een
goed zaaibed te maken, zal erg afhangen van
de omstandigheden. Maar ik wil zeker met
NKG verder.”
Op de lichte gronden zorgt niet-kerend
werken voor andere problemen. Garbrand
Meijer, die in de buurt van Usquert boert op
lichte zavelgrond: „Het verhaal achter NKG
spreekt mij heel erg aan, maar de praktische
uitvoering is lastig. Met ons intensieve
bouwplan krijgt de grond niet de rust die
nodig is om een nieuw evenwicht te bereiken.
Het enige is dat je na aardappelen direct
tarwe kan zaaien. Maar zelfs daar moet je
mee oppassen omdat zeefgrond al snel te 

Reinier van Wieringen:
„Stoppelhark moet
cultivator vervangen”

SERIE STUDIECLUBS
Samen weet je meer dan alleen. Daarom delen veel Nederlandse
akkerbouwers hun kennis met collega’s, om zo hun teelten en bedrijfsprestaties op een hoger plan te brengen. In studieclubverband
komen de cijfers op tafel, worden elkaars bedrijven bezocht of helpen
externe deskundigen bij het beantwoorden van vragen. Akker Magazine brengt in deze serie een aantal akkerbouwstudieclubs in beeld,
van de traditionele akkerbouwgewassen tot grove groenten en van
teelttechniek tot economie. Deze keer de Tarwestudieclub Centraal
Groningen.
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Tarwestudieclub Centraal Groningen
De Tarwestudieclub Centraal Groningen is een kleine maar actieve studieclub, opgericht in de jaren zeventig. De twintig leden komen vijf à zes keer per jaar bij elkaar. Vaste prik is een bezoek aan proefboerderij
Ebelsheerd, in september, waar de groep zich laat bijpraten over de proefveldresultaten. Dan volgt een
wintervergadering, waar een gastspreker een actueel thema bij de kop pakt. Gedurende het groeiseizoen
zijn er drie veldbijeenkomsten. Dat is voor een deel bij de leden thuis, maar er wordt ook aangehaakt bij
andere groepen, zoals de studieclub van Agrifirm. Ook gaat de groep met enige regelmaat de grens over
voor een bezoek aan proefboerderijen in Duitsland.

fijn valt. Dat vergroot de kans op slemp.”
Wat onkruid- en ziektedruk betreft, denken
de telers dat risico’s meevallen. Zelfs bij tarweop-tarwe. Van Wieringen levert daar het
bewijs voor. Zijn tarwe is brandschoon. Dat zit
hem ook in het type boer, vindt Froma: „Als
je er een intensief spuitschema op na houdt,
maakt het voor ziekten en plagen niet uit of
je de grond keert of niet.”

Om het gehakselde
stro goed te verdelen
en in contact te
brengen met de
grond, werkt van
Wieringen komende
oogst met een
‘stoppelhark’, van het
Engelse merk Claydon.

Stoppelhark
Het gesprek komt op de vraag: hoe intensief
moet je de grond bewerken? Van Wieringen
trekt vlak na de oogst twee keer de cultivator
over het land, op zo’n 15 centimeter diepte.
Met zijn bouwvoorlichter werkt hij ongeveer
op de oude ploegdiepte van 25 centimeter.
Moet je dat wel willen? Van Wieringen:

„Liever werk ik ondieper. Maar je zult toch
sporen moeten opheffen. Ik hoop dat het
steeds minder nodig is doordat de bodem zich
verder stabiliseert. Op termijn hoop ik dat de
pendelaars (wormen die de gewasresten door
verticale gangen de grond in trekken, red.)
een deel van het werk overnemen.”
Wel heeft de akkerbouwer een manier
gevonden om de cultivator te omzeilen.
De stoppelbewerking was vooral nodig om
het gehakselde stro goed te verdelen en in
contact te brengen met de grond. Vanaf
komende oogst gaat Van Wieringen dat doen
met een ‘stoppelhark’, van het Engelse merk
Claydon. Bij terugkomst in de schuur toont hij
de machine aan zijn collega’s. Het apparaat
lijkt nog het meest op een groot uitgevallen
wiedeg; het is een eenvoudig raamwerk met
grote verende tanden. De slepende tanden

zijn hydraulisch van hoek te veranderen zodat
ze meer of minder agressief werken.
Een andere aanpassing die Van Wieringen
doorvoert, is het maken van een kafverdeler op
de maaidorser. Het onderdeel ligt al klaar onder
de achterkant van de combine. „Het valt mij
op dat de tarwe op de plek van de kafbanen
slechter opkomt dan op de rest van het
perceel. Door het te verdelen hoop ik dat het
kaf sneller verteert.” De groep raadt naar de
achterliggende oorzaak van de groeiremming.
Is het vanwege de ziektedruk? Of is het
vanwege de stikstof die ontrokken wordt voor
het verteren van het kaf? Het blijft gissen.
Nagepraat wordt er vooral bij de stoppelhark.
De telers zijn benieuwd hoe de machine in
de praktijk presteert. Op de open dag van
Proefboerderij Ebelsheerd op 2 juli zal Van
Wieringen de machine komen demonstreren. 

AKKERMAGAZINE NR 6 juni 2013

9

