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Het Interregproject BodemBreed richt zich op het verduurzamen van het
landbouwkundig bodemgebruik door het versterken van de kennis en inzichten over
de bodem als samenhangend geheel. Na 3 jaar is het tijd om stil te staan bij de
realisaties. Maar eerst overlopen we nog eens de opzet. – Patrick Dieleman

H

demonstraties en vorming. In de kenniscirkels kunnen landbouwers onderling
ervaringen uitwisselen. Ze kunnen er ook
terecht met hun vragen. Een aantal van die
vragen werd onderzocht door de onderzoekspartners pIBo-Campus, praktijkonderzoek plant & omgeving (ppo) en de
Hooibeekhoeve. Over hun bevindingen
verneem je verderop in dit dossier meer.
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et project BodemBreed stimuleert
een grensoverschrijdende samenwerking. Een groot deel van het
project wordt gefinancierd door de eU,
maar ook Boerenbond, de Vlaamse
overheid, de 3 deelnemende provincies
(Vlaams-Brabant, limburg en nederlandsLimburg), de Nederlandse LLTB en het
Waterschap Roer en Overmaas steken er
tijd en geld in.

Duurzaam bodemgebruik

C

BodemBreed richt zich op de bodem in het
algemeen. Binnen het project werd
onderzoek gedaan naar verdichting,
bodemleven en bodemsensoren. Een
belangrijk aspect is het voorkomen van
erosie. Uitgangspunt van de werking is dat
brongerichte maatregelen het meest
effectief zijn om erosie te voorkomen.
Daarom deed men heel wat onderzoek
naar de techniek van niet-kerende
bodembewerking (toepassing, alternatieven, effect van nKg op fusarium ...) en
groenbedekking. Er is veel aandacht voor

Brongerichte maatregelen zijn
het meest effectief om erosie
te voorkomen.
Kennis gebundeld
Voor andere vragen waren er al antwoorden te vinden in publicaties over vroegere
onderzoeken in regio’s met gelijkaardige
klimaatcondities. Die kennis is echter heel
versnipperd. In opdracht van BodemBreed
voerde het IlVo een uitgebreid literatuur-
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onderzoek uit. De resultaten daarvan
werden gebundeld in een onderzoeksrapport. om de draagwijdte en de gebruiksvriendelijkheid van dit werk te verhogen,
ontwikkelde men een webapplicatie. Een
matrix brengt de bekomen inzichten op een
bevattelijke manier samen. Een set van
teelttechnische maatregelen wordt
uitgezet tegen de kwaliteit van de bodem
en een aantal landbouwkundige parameters zoals ziekte- en onkruiddruk, draagkracht van de bodem en gewasopbrengst.
De maatregelenmatrix geeft de impact van
bepaalde maatregelen op de bodem en op
de eerder genoemde parameters weer. Je
kan de maatregelenmatrix raadplegen op
de website van BodemBreed (www.
bodembreed.eu/resultaten). n
Het slotevent van BodemBreed vindt
plaats op woensdag 30 mei 2012 van 12 tot
17 uur in het Aulnenhof, Walshoutemstraat
74, 3401 Walshoutem (landen).
Info Marijke d'Hertefelt, marijke.dhertefelt@vlaamsbrabant.be, tel. 016 26 77 56
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PLOEGLOOS MAÏS tELEN
OP ZANDGrOND
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kan je maïs telen op een lichte zandgrond zonder te ploegen? Sinds 2007 voert de
Hooibeekhoeve, in het kader van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen en
BodemBreed, proeven uit rond dit thema. In dit artikel bundelen we de ervaringen
van 5 jaar proeven. – Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve

C

op

inds 2007 ligt er in Heppen, een
deelgemeente van Leopoldsburg,
een proef aan die voor kuilmaïs
ploegen vergelijkt met een ondiepe
(12 cm) en een diepe (22 cm) niet-kerende
grondbewerking (nKg) en met directe
zaai. De niet-kerende bewerking gebeurde
met een vleugelschaarcultivator. De
verschillende grondbewerkingen worden
gecombineerd met gras of rogge als
groenbedekker en met 3 verschillende
stikstofniveaus. De basisbemesting
gebeurde met mengmest, aangevuld met
een volleveldskunstmestgift. Bewerkingen
en zaai gebeurden altijd rond 25 april.
gedurende 5 jaar werd hetzelfde ras
gezaaid: pr39A98 van pioneer.

34
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Vijf jaar proeven met monocultuur maïs op
zandgrond geven aan dat directzaai geen
alternatief lijkt voor ploegen. De opkomst
blijft bij directzaai zowat 3% achter in
vergelijking met ploegen. Doorgaans was
de opkomst ook wat onregelmatiger. De
dicotyle onkruiden zijn in het voorjaar in
lagere aantallen aanwezig dan wanneer er

Bij niet-kerende
grondbewerking en doorzaai
is bodemverdichting een
aandachtspunt.

geploegd wordt. Doordat er geen zaaibed
wordt gemaakt, kiemen de onkruiden bij
directzaai minder snel. Door de latere
kieming van de onkruiden wordt bij de
onkruidbestrijding niet alles opgeruimd.
Dit vertaalt zich in meer onkruid bij de
oogst en tijdens de winter. Bij directzaai in
Italiaans raaigras blijft de opslag van het
Italiaans raaigras een probleem. De
opbrengst blijft over 5 jaar gezien 5 tot 7%
achter op die bij ploegen. Directzaai in
combinatie met rogge als groenbedekker
scoort iets beter. Bijkomend lijken de
objecten directzaai iets meer stikstof te
vragen dan bij de objecten waar er wel een
grondbewerking gebeurde. Directzaai in
een grasgroenbedekker toonde zich in
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Bij het telen van maïs onder derogatieomstandigheden is men verplicht om
(Italiaans raai-) gras te zaaien en te
oogsten. Eind april, begin mei oogst men
dan op zeer korte tijd het gras en zaait
men nadien de maïs in. In veel gevallen is
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Ook NKg bij de teeltcombinatie
gras-maïs?

voorteelt gras werd omstreeks 5 mei
gemaaid, waarna een vijftal dagen later
maïs werd gezaaid. De basisbemesting van
het gras bestond uit kunstmest, voor de
maïs was dit dierlijke mest. Aveve leverde
het maïszaad voor deze proef. Onder de
gegeven proefomstandigheden was spitten
het beste alternatief voor ploegen. De
opbrengst van het gespitte object was
vergelijkbaar met die van ploegen. Spitten
liet wel meer opslag van Italiaans raaigras
zien. Bij de niet-kerende objecten bleef de
opbrengst zo’n 15% achter. reden is

ht

Droog voorjaar van 2011

locacties Heppen (Hooibeekhoeve),
Bottelare (Hogeschool gent) en st.niklaas (lTCW) in het kader van het
Landbouwcentrum voor Voedergewassen.

© HooIBeeKHoeVe

2008 duidelijk gevoeliger voor helminthoporium. De bodem bij directzaai is al sterk
verdicht op een diepte van 7 à 8 cm. In de
profielputten is dit merkbaar door de
intensieve beworteling in de bovenste laag
en door een beperkte beworteling in de
rest van de bouwvoor. naast deze waarnemingen leert de ervaring ook dat de
zaaimachine en de instellingen van belang
zijn bij directzaai. Schijfkouters en een
aangepaste diepteregeling (goed opvolgen
van bodemoneffenheden) zijn noodzakelijk.
niet-kerende grondbewerking lijkt meer
mogelijkheden te bieden. De opkomst en
de onkruiddruk in het voorjaar zijn
vergelijkbaar met ploegen. Tijdens de
winter worden er bij de nKg-objecten
meer onkruiden geteld dan bij ploegen. De
opbrengsten liggen ook circa 3% lager. De
tendens is dat in jaren met een droge
zomer de ondiepe nKg beter scoort, en in
jaren met een normale of natte zomer de
diepere nKg. In de bodem zijn, zowel bij
de profielputten als bij de metingen met
de penetrologger, de bewerkingsdiepten
goed waar te nemen. Onder de diepte van
respectievelijk circa 12 cm en circa 22 cm
is de grond sterker verdicht. De hele
bouwvoor is bij de diepe bewerking goed
beworteld en is vergelijkbaar met ploegen.
Bij de ondiepe nKg wordt vooral de
bewerkte laag (circa 12 cm diep) intensief
beworteld. In de rest van de bouwvoor is
die eerder matig.
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De ervaringen zoals hierboven weergegeven gelden voor de periode 2007-2010.
Het droge voorjaar van 2011 liet een totaal
ander beeld zien. Het niet-bewerken bij de
objecten directzaai zorgde ervoor dat de
bodem niet uitdroogde. Het zaad lag in
voldoende vochtige grond, waardoor de
opkomst bij directzaai bijna 100% was. De
jonge plantjes konden een vlotte start
maken. Dat uitte zich in een opbrengst die
vergelijkbaar was met ploegen. Bij de
nKg-objecten zagen we het omgekeerde.
De bodem droogde sterk uit, waardoor de
kieming zeer onregelmatig verliep. Rond
3 weken na de zaai werden er zo’n
80.000 planten per ha geteld. een maand
later waren er 90.000 planten/ha. De
onregelmatige opkomst en de moeilijke
start bleven het hele groeiseizoen
nawerken. De opbrengst lag in 2011 zo’n
8% lager dan bij ploegen. Bij ploegen
bleven de resultaten in de lijn van de
vorige jaren. Deze proef zal de komende 3
jaar nog worden verdergezet op de

Uit proeven die 5 jaar liepen, blijkt dat een niet-kerende grondbewerking een beter alternatief is voor
ploegen dan directzaai.

er nauwelijks tijd om de grasstoppel dood
te spuiten met glyfosaat. De ervaring leert
echter dat opslag van Italiaans raaigras
voor grote problemen kan zorgen als er
niet meer geploegd wordt.
Om na te gaan of er bij de teeltcombinatie
gras-maïs ook mogelijkheden bestaan om
niet-kerend te werken, zette men in 2010
en 2011 een proef op die ploegen, spitten
en niet-kerend met elkaar vergeleek. Dat
gebeurde in het kader van BodemBreed
en het demoproject ‘Arbeid en derogatie,
een lastige combinatie op een rundveebedrijf’. nKg gebeurde bij één object door
de combinatie van een schijveneg met een
combinatie vaste tand-vorenpakker en bij
de andere door 2 schijveneggen. De
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wellicht de grote concurrentie van de
opslag van het Italiaans raaigras.
Niet alleen bij de maïs, maar ook bij de
inzaai van het gras in oktober 2010, werd
het effect van verschillende grondbewerkingen vergeleken. Bij de grasoogst in het
voorjaar bleek de bewerking die het jaar
voordien bij maïs was gebeurd een invloed
te hebben. Zowel in het voorjaar als in het
najaar ploegen gaf de hoogste grasopbrengst. ploegen in het voorjaar en het
gebruik van de cultivator in het najaar gaf
de laagste grasopbrengst. n
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PIBO-Campus in tongeren onderzocht het effect van niet-kerende grondbewerkingen op suikerbieten, wintertarwe, korrelmaïs en aardappelen. Daarnaast
ging men ook de effecten op een kleinzadig gewas als cichorei na. – Naar: PIBO-Campus
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ezien de beperkte ruimte belichten
we slechts enkele bevindingen.
Meer gedetailleerde informatie
kan je lezen in het eindverslag, dat je
vindt onder het tabblad ‘Kennisloket’
op www.bodembreed.eu.

Cichorei

C

Cichorei heeft heel fijn zaad. Daarom is
een zorgzame zaaibedbereiding nodig voor
een ondiepe zaai en een homogene
opkomst. Daarnaast is de onkruidbestrijding in cichorei moeilijker dan in andere
teelten.
De afgelopen 3 teeltjaren vergeleek men in
Tongeren het effect van ploegen met een
bewerking met respectievelijk een
schijveneg en een vleugelschaarcultivator
(zie kader). In het voorjaar bleek in de
objecten niet-kerende grondbewerking
(nKg) steeds een behandeling met
glyfosaat nodig. Een veertiental dagen na

36
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deze behandeling werd in alle objecten
een bodemherbicide (Bonalan) gespoten
en ondergewerkt met een veereg. Ten
slotte werd het zaaibed aangelegd met de
zaaibedcombinatie lemken Kompaktor.
ploegen leverde het beste zaaibed op, de
bewerking met een schijveneg tijdens de
wintermaanden het slechtste (vele harde
kluitjes). Het opkomstpercentage lag in het
geploegde object een beetje hoger dan in
de niet-kerende objecten, maar het
verschil was vrij klein (minder dan 5%
verschil in opkomstpercentage). Na
wintergerst hadden de nKg-objecten een
bijkomende herbicidenbehandeling nodig
om de opslag van gerst te bestrijden.
Uit de infiltratiemetingen bleek dat de
objecten nKg duidelijk meer en sneller
water kunnen opnemen dan de geploegde
objecten. Dit heeft zeker een positieve
invloed ter voorkoming van bodemerosie.
De gewasresten van de groenbedekker die

in het voorjaar nog aanwezig zijn in het
zaaibed, zorgen voor een bodembedekking
van 5 tot 10%.
Elk jaar opnieuw bleek er slechts een zeer
klein verschil in opbrengst tussen de
verschillende objecten. gemiddeld over de
3 jaren heen kon men geen opbrengstverschil vaststellen.

Wintertarwe
Het pIBo had proeven met cichorei,
suikerbieten en korrelmaïs als voorvrucht
voor wintertarwe bij nKg. op het vlak van
erosiebestrijding is de impact van nKg
voor wintertarwe na suikerbieten en
cichorei eerder beperkt, aangezien er
slechts weinig oogstresten aan het
oppervlak blijven en wintertarwe zelf een
niet-erosiegevoelige teelt is. De tarwe kan
nadeel ondervinden van de in de cichorei
toegepaste bodemherbiciden. Bij ploegen
en een bewerking met de vleugelschaar-
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NIET-KEREND EN
gROENBEDEKKER

De voorbije 3 teeltjaren
vergeleek
men in tongeren het eff
ect van
ploegen met een bewerk
ing met
respectievelijk een sch
ijveneg en een
vleugelschaarcultivator
.
Bij de maïs en de cicho
rei was de voorvrucht steeds een graan
gewas, gevolgd
door een groenbedekke
r (gele mosterd). Die
werd in het voorjaar ver
hakseld met een
klepelmaaier, waarna
een bewerking met
een diepwoeler volgde.

bo

Korrelmaïs
Maïs wordt relatief laat in het
voorjaar gezaaid (eind april,
begin mei). Dankzij het grove
zaad kan men zaaien in een
zaaibed met grovere kluiten
dan bijvoorbeeld voor suikerbieten. In deze proeven
vergeleek men de 3 bewerkingen (zie kader) met een vierde
object, dat enkel een oppervlakkige bodembewerking
kreeg in het voorjaar. In het
voorjaar bleek dat er in de
objecten nKg steeds een
behandeling met glyfosaat
nodig was om de aanwezige
onkruiden te bestrijden. Een
veertiental dagen na deze

positieve invloed op het bestrijden van
bodemerosie. De hoeveelheid gewasresten van de grondbedekker die in het
voorjaar nog in het zaaibed aanwezig zijn,

op
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De mogelijkheid en het
effect van niet-kerend is
sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden
in het najaar.

oogstresten van korrelmaïs die zich
bovenin het zaaibed bevinden, zijn een
potentiële infectiebron van fusarium voor
de wintertarwe. Men moet in dit geval
zeker de nodige aandacht
besteden aan tijdige bescherming van de aren.

en

cultivator worden de mogelijke residu’s
van herbiciden intensief gemengd met de
bodem. Bij een bewerking met de
diepwoeler (Kuhn DC 301) wordt de bodem
niet gemengd maar enkel losgebroken op
de ingestelde werkdiepte. Voor het zaaien
van wintertarwe na korrelmaïs is nKg
geen evidente keuze. Deze werkzaamheden kunnen doorgaans pas uitgevoerd
worden in de tweede helft van de maand
november, wanneer de weersomstandigheden vaak minder gunstig zijn. In het
najaar van 2009 kon er geen nKg worden
toegepast; en in 2010 lukte dat pas eind
november bij vorst. Daardoor kunnen we
moeilijk conclusies trekken over meerdere

C

De partners van BodemBreed besteden veel aandacht aan demonstraties, overleg en vorming.

jaren. Onder alle omstandigheden is het
aan te raden om de oogstresten te
verkleinen met een klepelmaaier. Indien
de weeromstandigheden het toelaten om
tarwe niet-kerend in te zaaien moet de
grote hoeveelheid achtergebleven
oogstresten intensief in de bouwlaag
gemengd worden en moet de zaaimachine
voorzien zijn van schijfkouters. Op die
manier vermijd je verstoppingen. De

behandeling werd in alle objecten
mengmest geïnjecteerd of ingewerkt met
een vleugelschaarcultivator.
Tussen de verschillende objecten werd er
geen verschil waargenomen in het
opkomstpercentage. Uit de infiltratiemetingen bleek dat de objecten nietkerende grondbewerking duidelijk meer
en sneller water kunnen opnemen dan de
geploegde objecten. Dit heeft zeker een
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zorgen voor een bodembedekking van 15
tot 20%.
Bij de oogst werd jaarlijks de hoogste
opbrengst vastgesteld bij de objecten met
een diepe grondbewerking (ploegen en
bewerking met vleugelschaarcultivator).
De onkruidflora bleek niet te verschillen,
maar ook hier was na wintergerst een
extra bestrijding nodig voor de opslag van
gerst in de objecten nKg.
op 17 april werd er onder droge omstandigheden 15 ton/ha varkensmengmest op
het land verspreid. Dit werd onmiddellijk
ondergewerkt met een vleugelschaarcultivator op een werkdiepte van ongeveer
10 cm. De objecten nKg vertoonden iets
meer draagkracht dan het geploegde
object. Bij het toepassen van mengmest in
het voorjaar kunnen geen expliciete voorof nadelen worden toegeschreven aan de
nKg-objecten in vergelijking met het
object dat geploegd werd voor de winter.
Een ander proefopzet wilde nagaan of er
verschillen zijn in afstroming van aarde
(erosie) wanneer de zaaimachine al dan
niet is uitgerust met sporenwissers. Als
gevolg van het droge voorjaar en het
uitblijven van hevige regenbuien nadien,
kon er in het teeltjaar 2010-2011 op het
proefveld in Tongeren geen meting worden
uitgevoerd van de hoeveelheid afgespoelde
teelaarde. n
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NEDErLANDS-LIMBurG
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BodemBreed werkte samen met Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) uit
wageningen om in Nederlands-Limburg technische vragen op het vlak van
erosiebestrijding, maar ook bredere bodemkundige vragen, te onderzoeken en te
beantwoorden. – Naar: Gerard Meuffels, PPO
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anaf volgend jaar wordt niet-kerende
grondbewerking in Nederland
leidend als maatregel om erosie te
beperken. ploegen zal onder bepaalde
omstandigheden (na melding) mogelijk
blijven, mits er alternatieve maatregelen
zoals het aanleggen van een bufferstrook,
worden getroffen. Een aantal door
landbouwers gesignaleerde problemen bij
het toepassen van niet-kerende grondbewerking werd nader onderzocht. ppo
werkte een rapport uit met daarin de
resultaten van de strokenvergelijkingen die
het in 2010 en 2011 uitvoerde.

grondbewerking in
biologische maïsteelt
Bij een teeltrotatie gras-maïs kan ook in
het voorjaar nog een snede gras worden
gewonnen. Nadien wordt het gras
doodgespoten met glyfosaat, maar in een
38
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biologisch systeem is het niet toegestaan
om chemische middelen te gebruiken.
Daarom moet de graszode mechanisch
worden vernietigd. Uit de resultaten in
2010 bleek dat in de biologische landbouw
ploegen zowel technisch als financieel
(voederopbrengst) het beste resultaat
geeft. Bij niet-kerende grondbewerking
moet men de zode goed verkleinen met
een frees, of deze geruime tijd voor het
zaaien scheuren. Dit is belangrijk opdat de
mechanische onkruidbestrijding zou
slagen. Deze werkwijze biedt als nadeel
dat bodeminsecten, zoals emelten, aan het
grondoppervlak kunnen blijven en schade
veroorzaken aan de opgroeiende
maïsplant.
In 2010 experimenteerde men in de
praktijk met ondiep ploegen (zie kader).
Daardoor wordt mechanische onkruidbestrijding goed en effectief uitvoerbaar.

Vorig jaar werd de beste methode van
niet-kerende grondbewerking van het jaar
voordien vergeleken met ondiep ploegen,
ecoploegen en traditioneel ploegen tot een
diepte van 25 cm. Daarnaast werd het gras
op 2 tijdstippen in het voorjaar gescheurd.
Vroeg scheuren, gaf voor alle bewerkingen
de hoogste drogestofopbrengst aan maïs.
De resultaten werden beïnvloed door het
extreem droge voorjaar.
Wil je toch nog een snede gras oogsten,
dan kan je beter kiezen voor een kerende
grondbewerking, waarbij zo weinig
mogelijk oogstresten aan het oppervlak
blijven. ploegen of ondiep ploegen kan dan
een uitkomst bieden. Als gevolg van het
droge voorjaar gaf ploegen tot 25 cm in
2011 het beste resultaat. om het effect van
ondiep ploegen beter te onderzoeken,
moet dit over meerdere jaren worden
getoetst.
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Ondiep ploegen bij suikerbieten
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De integrale versie van
het
rapport: ‘Strokenverge
lijking/
demonstraties Nederla
nds-Limburg 2011’en andere rap
porten,
zoals de studie van he
t ILVO, kan je
raadplegen op: www.b
odembreed.
eu/resultaten

en

van 30 tot 35 cm. In 2011 werd een
dergelijk object toegevoegd aan de
proefopstelling. De opbrengsten aan
wintertarwe in 2011 laten zien dat woelen
tot een diepte van 30 cm een opbrengst
geeft die vergelijkbaar is met die van het
geploegde object. Die opbrengst is hoger
dan bij een bewerking met een schijfcultivator. ook in 2011 geeft het object dat diep
(22 cm) en intensief is bewerkt met de
schijfcultivator, een lagere opbrengst in
vergelijking met het object dat ondiep
werd bewerkt met deze machine.

er

Meteen na de bietenoogst voerde men de
grondbewerking uit onder natte omstandigheden. ploegen gaf een fijner en droger
zaaibed, dat in eerste instantie beter leek
voor het inzaaien van de wintertarwe.
Maar nadien verslempte het grondoppervlak als gevolg van de grote hoeveelheden
neerslag en sneeuw. Het direct ingezaaide
object, waarop als gevolg van de natte
omstandigheden de geplande bewerking
met de schijveneg niet kon worden
uitgevoerd, stond er slechter bij.
om verdichting door het niet-bewerken op
grotere diepte te vermijden, zijn veel
landbouwers gaan woelen tot een diepte

Demonstraties aardappeldrempels
In 2010 en 2011 experimenteerde men op
verschillende praktijkbedrijven in
Zuid-limburg met het aanleggen van
drempels tussen de aardappelruggen. Dit
aspect kwam uitgebreid aan bod in
Management&Techniek 6 van 23 maart. n
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Ondiep ploegen biedt
mogelijkheden als alternatief
voor niet-kerend.

RAPPORTEN

Bo

In de praktijk blijkt de afhankelijkheid van
glyfosaat groot bij het toepassen van
niet-kerende grondbewerking. Zeker voor
teelten als suikerbieten en zaaiuien
bestrijdt men hiermee reeds gekiemde
onkruiden. Ook bij ondiep ploegen worden
de reeds gekiemde onkruiden effectief
bestreden. Op een perceel bestemd voor
suikerbieten vergeleek men vorig jaar
ondiep ploegen met verschillende
niet-kerende grondbewerkingen.
Uit de resultaten bleek dat ondiep ploegen
de grond iets meer heeft uitgedroogd,
waardoor de opkomst slechter is dan bij
woelen en de combinatie van woelen en
mengen. Bij ondiep ploegen is de onkruiddruk lager dan in de gewoelde objecten.
ondiep ploegen geeft een hogere suikeren financiële opbrengst.
praktijkervaringen laten zien dat bij ondiep
ploegen de bodemstabiliteit bij grote
hoeveelheden neerslag in stand blijft. Er
vindt weinig verslemping van het bodemoppervlak plaats. Daarnaast zorgt ondiep
ploegen voor een vlak en schoon zaaibed,
wat zeker in de biologische landbouw een
voordeel is.

Systeemvergelijking niet-kerende
grondbewerking
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op een perceel van proefboerderij
Wijnandsrade, dat al sinds 20 jaar niet
meer wordt geploegd, legde men in 2009
een langjarige strokenvergelijking aan.
Hierbij vergelijkt men verschillende
systemen van niet-kerende grondbewerking met ploegen in het najaar. De
systemen variëren in intensiteit en diepte
van bewerking.
In 2010 verbouwde men suikerbieten op dit
perceel. Uit de resultaten bleek dat
ploegen en ondiep mengen van de grond
met een schijfcultivator een vergelijkbare
wortel- en suikeropbrengst gaven. Het
object, dat diep (25 cm) en intensief
bewerkt werd met een schijfcultivator, had
in 2010 een duidelijk lagere wortel- en
suikeropbrengst, evenals het object dat
ondiep bewerkt werd met datzelfde
werktuig.

ONDIEP PlOEgEN
In 2010 zijn voor het eerst ervaringen
opgedaan met ondiep ploegen.
Daarbij wordt de grond tot 12 cm
gemengd en door verlengde ondergronders op de ploegscharen tot een
diepte van 30-35 cm gebroken. Door
de grond 10 tot 12 cm te keren,
voldoet men feitelijk aan de definitie
van niet-kerende grondbewerking,
zoals genoemd in de erosieverordening (deze is enkel van toepassing in
Nederlands-Limburg). In vergelijking
met traditioneel ploegen tot een
diepte van 25 cm, worden bij het
ondiep ploegen de organische resten
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van een groenbedekker en stro niet
diep ondergeploegd, maar worden ze
verdeeld in de laag 9-12 cm. Een
beoordeling van de bouwvoor laat dan
ook zien dat het oppervlak van de
bouwvoor poreuzer is dan bij traditioneel ploegen. Mogelijk verslempt die
hierdoor minder. Na het ondiep
ploegen was het oppervlak nog voor
10% bedekt met organische resten
van de groenbedekker en stro. Bij
traditioneel ploegen waren er aan het
oppervlak geen organische resten
meer waarneembaar.

dossier ••39
39

