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Gewasbeschermingsbeleid

Foto: Gertjan Zevenbergen

AGENDA

Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig
adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te
weigeren of in te korten. Reacties kunt u schriftelijk indienen.
Uw post versturen naar: AgriMedia, t.a.v. LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen. Mailen kan ook naar:
redactie@landbouwmechanisatie.nl. Bijdragen kunnen ook
worden geplaatst op de website van LandbouwMechanisatie.

Landelijke PREIdag
11 oktober 2013
Manifestatie over prei, met rooidemonstratie
PPO locatie Vredepeel, Vredepeel
www.wageningenur.nl

Veiling landbouwmachines
5 november 2013
Machineveiling met onder meer machines voor
de akkerbouw, kijkdag 2 november
Parkweg 95, Beesd
www.troostwijkauctions.com

Agritechnica
10 - 16 november 2013
Grote mechanisatietentoonstelling
Hannover Messe, Hannover, Duitsland
www.agritechnica.com

‘Mijn trekker verbruikt bij het ploegen veel
meer diesel dan in voorgaande jaren. Ook is er
sprake van slip, terwijl ik niet dieper ploeg.
Hoe komt dat?’

Rundvee & MechanisatieVakdagen

Een hoger dieselverbruik wordt vaak veroorzaakt door tekortkomingen aan de ploeg en
aan de trekker-/ploegcombinatie. De moderne
trekker heeft een hefinrichting met trekweerstandsregeling die werkt via elektronische
meetpennen van de trekstangen. Bij veel
weerstand krijgt de hefinrichting een signaal
en wordt de ploeg over een kleine afstand
opgetild. Het gewicht van de ploeg en de
grondbalken zorgen voor extra trekkracht op
de achterbanden.
Voor het optimale effect moet de ploeg een
goede treklijn hebben. De voorbanden van de
trekker moeten in de voor blijven als je het
stuur loslaat. Lukt dat niet dan wringt de
ploeg achter de trekker en ook dat vraagt
extra brandstof.

19 - 21 november 2013
Veehouderij-, akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij- en mechanisatiebeurs
Evenementenhal Gorinchem, Gorinchem
www.evenementenhal.nl

Agribex
3 - 8 december 2013
Internationale landbouwbeurs
Brussel, België
www.agribex.be

Rundvee & MechanisatieVakdagen
17 - 19 december 2013
Veehouderij-, akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij- en mechanisatiebeurs
Evenementenhal Venray, Venray
www.evenementenhal.nl

Versmering
Dan de ploeg zelf. Als de ploegscharen aan de
onderkant zijn afgesleten, dan wil de schaar
moeilijk de grond in. Bovendien blijft die
onderkant in contact met de ploegvoor. Dat
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zijn kop moet. Hieronder een fragment uit
zijn eerste bijdrage.
‘Al jaren is het onderzoek hetzelfde en onderzoekers lijken te dansen naar de pijpen van
grote fabrikanten en leveranciers. Een beleid
dat je vaststelt op basis van deelonderzoeken,
computermodellen en berekeningen is fout.
Zo is de eenzijdige keuze om de druppeldoorsnede als richtlijn voor de emissie te gebruiken funest voor de sector en voor de omgeving. Door te kiezen voor een beleid dat is
gebaseerd op die druppeldoorsnede is de efficiënte werking van veel dure middelen uit
het oog verloren. En tegelijkertijd zijn naast
druppeldrift emissieroutes zoals dampdrift,
runoff van middelen naar de sloot via het
grondwater en rechtstreeks naar de sloot niet
in beeld. Vier routes die allemaal hun effect
hebben op de bodemdiversiteit. Maar daar
kijken de onderzoekers niet naar.
De machtspositie van een groot onderzoekinstituut werkt ook nog eens sterk vertragend,
is erg duur en er zitten mensen met vier petten op. Hun grootste pet is die met de klep

die ze ophouden als geldzak. En uit bijna elk
onderzoek komt een advies voor meer onderzoek. Als leverancier van Wingssprayer moest
ik twee jaar wachten op een uitwerking van
WUR-PRI. Een berekening die ik zelf in een
paar uur kan maken. Maar dat mag niet. Ik
ben daarvoor namelijk niet geautoriseerd.
Een geaccrediteerd bedrijf maakte de berekening overigens in vijf dagen maar dat bedrijf
mag dan weer geen rapport opleveren omdat
het de – al openbare – cijfers van PRI niet
mag gebruiken. In een project dat zwaar
ondersteund werd met belastinggeld nodigden de onderzoekers mijn Wingssprayer niet
uit voor balansproeven van de spuitbomen.
Vreemd genoeg stond mijn systeem wel in
hun offerte. De onderzoekers gingen er vanuit dat het systeem door het gewascontact
toch beter zou zijn dan de andere systemen,
zo werd gezegd. Daar ben ik natuurlijk zeker
van, maar het blijft jammer dat dit nooit officieel werd vastgesteld en vastgelegd in een
rapport. Ik vraag me af wie daar nou achter
zou zitten? Een van de grote spuitmachinefabrikanten wellicht?’

Vraagbaak: te hoog diesel verbruik bij ploegen
veroorzaakt niet alleen versmering, maar
vraagt ook extra trekkracht en dus brandstof.
Zorg daarom voor scharen, waarvan in een
horizontale situatie de punt dieper staat dan
het zoolijzer (ondergreep). Verder moeten de
scharen zo scherp zijn geslepen, dat tijdens
het ploegen alleen de schaarpunt contact
heeft met de ondergrond (vrijloophoek).
Door de drang dieper te willen werken, wordt
de trekweerstandsregeling en daarmee de
combinatie trekker/ploeg optimaal aangestuurd.

Volgende keer
In het volgende nummer blikken we nogmaals
vooruit op de Agritechnica. Verder een vergelijking van twee stoppelbewerkers van Nederlandse makelij.
LandbouwMechanisatie nr. 11 van 2013
verschijnt 1 november.

Lezersservice

Abonnementen
AgriMedia bv, Lezersservice, telefoon (0317) 46 56 70,
mail@agrimedia.nl. Abonnementen kunnen elke
maand ingaan en hebben een looptijd van een jaar.
Vervolgens wordt het abonnement stilzwijgend met
de duur van 1 jaar verlengd. De verlenging wordt
een maand voor de vervaldatum gerealiseerd.
Opzeggen kan op ieder moment, waarbij de vervaldatum standaard aan het einde van de looptijd ligt.
Op de factuur kunt u zien wanneer de looptijd
eindigt. In overleg kan een opzegtermijn van
3 maanden worden afgesproken: u ontvangt dan
een creditnota voor de niet afgenomen nummers,
onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd:
dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en
verwerkt. Correspondentie over abonnementen en
opzeggingen bij voorkeur per e-mail:
mail@agrimedia.nl of per fax: (0317) 46 56 71
of schriftelijk naar: AgriMedia bv, Postbus 42,
6700 AA Wageningen.
Abonnementsgeld (11 nummers)
Basistarief Nederland is € 104,95 (excl. 6% btw en
incl. gratis verzending). De abonnementstarieven
worden 2 maal per jaar aangepast.
Kijk voor de actuele en buitenlandse tarieven op
www.landbouwmechanisatie.nl onder het kopje
abonneren of vraag deze telefonisch op bij de
abonnementenadministratie +31 (0) 317 46 56 70.
Vakbladen
AgriMedia is ook uitgever van de vakbladen
Tuin en Park Techniek, Veehouderij Techniek
en V-focus. Voor meer informatie, kijk op:
www.agrimedia.nl of www.mechaman.nl

Heeft u ook een vraag?
Stuur uw vraag naar LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook: redactie@landbouwmechanisatie.nl
Foto: leverancier

29 - 31 oktober 2013
Veehouderij-, akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij- en mechanisatiebeurs
Evenementenhal Hardenberg, Hardenberg
www.evenementenhal.nl

Foto: Leverancier

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen

Op de website LandbouwMechanisatie.nl zijn
sinds kort zogenoemde expertblogs te vinden. Daar schrijven mensen die actief zijn in
de landbouwmechanisatie over hun ervaringen, hun meningen en technische zaken.
Een van die experts is Harrie Hoeben, eigenaar van Wingssprayer. Hij vindt dat het
gewasbeschermingsbeleid in Nederland op

Een verkeerd afgestelde ploeg verhoogt het
dieselverbruik.
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