er

en

EROSIEBESTRIJDING
IN DE KIJKER

bo

nd

© PATRICK DIELEMAN

DOSSIER

Technieken om erosie
te voorkomen

ht

Bo

Dit voorjaar legde de overheid bijkomende verplichte maatregelen op aan telers op
erosiegevoelige velden. Modderstromen als gevolg van erosie zorgen immers voor
heel wat overlast. Door toepassing van specifieke technieken kan je echter meer
onheil voorkomen. Op de demodag van 4 september kom je hierover meer te weten.
– Anne Vandenbosch
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die ervoor zorgen dat de grond blijft waar
hij is.
Tot nu waren de landbouwers in kader van
de randvoorwaarden alleen op de zeer
hoog erosiegevoelige of paarse percelen
verplicht om erosiebestrijdingsmaatregelen te treffen. Nu komen er ook verplichte
maatregelen voor de hoog erosiegevoelige of rode percelen. Het areaal met
verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen
vervijfvoudigt hiermee op termijn van
10.000 ha tot bijna 50.000 ha. De jaarlijkse
verzamelaanvraag informeert de landbouwer over de erosiegevoeligheid van
elk van zijn percelen.
Je vindt alvast heel wat bijkomende
informatie op www.boerenbond.be/erosie
en www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.
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e erosiegevoeligheid van de
bodem, maar ook de aard van de
teelt en de gebruikte teelttechniek
bepalen de mate van erosie die ontstaat
bij hevige neerslag. Erosie heeft zowel
een landbouwkundig als een leefmilieuaspect: enerzijds vermindert de kwaliteit
van de bodem door het afspoelen van de
bouwlaag, en anderzijds komen voedingsstoffen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de aanpalende
waterlopen terecht met aantasting van de
kwaliteit van de oppervlaktewateren als
gevolg.

Erosiebestrijdingsplan
De Vlaamse overheid werkte daarom een
globaal erosiebestrijdingsplan uit met
strengere verplichte maatregelen, aanvullende stimulerende maatregelen en
voorlichting (zie p. 41) en begeleiding van
landbouwer om het probleem vooral aan
de bron aan te pakken. Er worden dus in
de eerste plaats maatregelen opgelegd
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Demonstratiedag
Het is duidelijk dat dit alles een hele
aanpassing zal vergen van de landbouwer
voor wat de teeltplanning betreft, zowel

als voor het aanwenden van nieuwe
bodembewerkingstechnieken en de
hieruit voortvloeiende investering in
nieuwe machines.
In dat kader organiseert het Departement
Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling (ADLO) samen
met heel wat Vlaamse en Waalse partners
op donderdag 4 september 2014 de
demonstratiedag ‘Erosiebestrijding door
niet-kerende bodembewerking’ te Huldenberg (Hof ter Vaeren, Zavelweg, Huldenberg). Meer dan 20 grondbewerkingsmachines die een erosie bestrijdend
effect hebben, komen die dag aan bod. Dit
zal gaan van machines die de (diepe)
ondergrond bewerken tot machines die
werken volgens het principe van strip till
of drempeltjes aanleggen.
Het programma en meer informatie vind
je op www.vlaanderen.be/landbouw/
agenda. n

Boerenbond • Management&Techniek 14 • 15 augustus 2014

nd

BEVINDINGEN UIT DE
VELDPROEVEN
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Het erosiebestrijdend effect van NKB in
vergelijking met ploegen is bewezen. Op
basis van meer dan 400 regenvalsimulaties op beperkte perceeltjes kon men
aantonen dat NKB de bodemerosie gemiddeld met 40% doet afnemen in vergelijking met ploegen. Bij proeven op veldschaal, waarbij het bodemverlies werd
opgemeten na intense regenbuien, liep de
vermindering van het bodemverlies op tot
85%. Dit komt omdat de bodem er na NKB
ruwer bijligt en vooral omdat gewasresten
of resten van de groenbedekker aan de
oppervlakte blijven liggen. Ze beschermen de bodem beter tegen de impact van
vallende regendruppels en zorgen dat die

gen en als de bodem niet te fijn gelegd
wordt bij de zaaibedbereiding.

Vermindert de opbrengst?
Figuur 1 (p. 43) is gebaseerd op 282
opbrengstgegevens, waarvan 229 uit
Vlaanderen en 53 uit Nederlands-Limburg. Dit illustreert dat de opbrengsten bij
NKB voor de meeste gewassen vergelijkbaar zijn met die bij ploegen. Wel blijft er
risico op opbrengstderving bij een ondiepe
verdichting die onvoldoende is opgebroken. Op zandgronden is er bij (kuil)maïs
wel sprake van een beperkte minderopbrengst, vooral wegens hun beperkte
capaciteit om vocht vast te houden. Een
andere verklaring is het feit dat kuilmaïs
dikwijls voorafgegaan wordt door een
grasgroenbedekker of grassnede, met
een hoger risico op onkruiddruk of opslag
van gras. Bij aardappelen en suikerbieten
geeft NKB zelfs vaak een meeropbrengst,
zeker in droge jaren. Dit komt omdat het
water bij NKB gemakkelijker kan opstijgen naar de bouwlaag. Naarmate de landbouwer meer ervaring opdoet met de
techniek, verbeteren de resultaten.
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Erosie voorkomen

minder snel verslempt. Ook de opbouw
van een hoger organischestofgehalte in
de toplaag onder NKB en het stabieler
worden van de bodemkluiten (aggregaten)
zijn gunstig voor erosiebestrijding. Als er
toch nog water afstroomt, wordt de kracht
van het water gebroken door de gewasresten, waardoor de bodemdeeltjes
minder gemakkelijk loskomen. De mate
waarin het bodemverlies gereduceerd
wordt, is verschillend voor iedere akker.
NKB is effectiever in het bestrijden van
bodemerosie als er zoveel mogelijk
gewasresten aan het oppervlak blijven lig-
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KB is een verzamelnaam voor
technieken waarbij het intensief
keren of mengen van de bouwvoor vermeden wordt.

bo

De Vlaamse praktijkcentra en onderzoeksinstellingen leggen sinds meerdere jaren
in alle provincies proeven aan die niet-kerende bodembewerking (NKB) vergelijken
met ploegen. Dit artikel bundelt de algemene conclusies van hun onderzoek.
– Naar: provincie Vlaams-Brabant, ILVO, LNE, Hooibeekhoeve, KBIVB, Inagro, BDB, PCG, Ugent en KULeuven
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Niet kerende bodembewerking
reduceert effectief de
bodemerosie.

Een decompactor met gebogen tanden van het type ‘dent Michel’ licht de bouwvoor even op, om die
te breken zonder te mengen.
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Teelttechniek
De gewasopbrengsten worden sterk
beïnvloed door de aanwezigheid van
verdichte lagen in de bodem. Daardoor
neemt de kans op opbrengstverlies onder
NKB toe bij afnemende bewerkingsdiepte.
De bouwvoor heeft een beperkte mate van
verdichting nodig, om in droge omstandigheden het water beter vast te houden.
Ook zorgt dit voor voldoende draagkracht
om insporing en diepere verdichting bij
veld- en oogstwerkzaamheden te voorkomen. Maar overmatige verdichting leidt
tot een slechtere water- en luchthuishouding en een slechtere doorworteling. Dit
dossier • 41
41
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Uit proeven te Huldenberg blijkt na zware regenval dat 1 na ploegen er veel meer bodemverlies is
dan 2 na NKB. Hoe meer gewasresten aan het oppervlak blijven liggen, hoe beter.

Teeltkeuze en teeltrotatie

Het inschakelen van groenbedekkers is
essentieel bij NKB. Wanneer ze tijdig en in
goede omstandigheden worden ingezaaid
en snel groeien, wordt achteruitgang van
de bodemstructuur tijdens de winterperiode voorkomen. Groenbedekkers stimuleren en beschermen het bodemleven,
hebben een isolerend effect bij vorst en
dragen bij tot de verbetering van de
bodemstructuur door het aanbrengen van
vers organisch materiaal. Daarnaast is
een gevarieerde gewasrotatie van belang
om de ziektedruk te verlagen en het
bodemleven te stimuleren. De keuze voor

ig

yr

op

In de groententeelt is er tot op heden weinig praktijkonderzoek uitgevoerd met
NKB. Proeven met NKB van PCG, Inagro en ILVO gaven zowel positieve als
negatieve resultaten. De keuze voor NKB hangt af van factoren zoals teelt,
bodemtype, actuele bodemconditie, tijdstip van bewerking, zaaien of planten,
beschikbare mechanisatie... In teelten waar een perfect voorbereid zaaibed
nodig is of waar veel gewasresten van de voorteelt achterblijven, ligt NKB
moeilijker. Voor sluitkool, broccoli, prei, wortelen, knolselder, bonen en sla
bleek NKB haalbaar. De beperkte praktijkervaring leert ons dat er in bepaalde
omstandigheden beter niet geploegd wordt. Een voorbeeld is de teelt van prei,
die 20 cm diep geplant wordt, en waar men bij drogend weer kan kiezen om
niet te ploegen om het vocht beter in de bodem te houden. Anderzijds kan
men met het oog op het bekomen van een optimaal zaaibed ploegen als men
onmiddellijk daarna zaait in de naar boven gehaalde vochtige grond.

C

een vroege variëteit van het hoofdgewas
verhoogt de kans op een oogst in goede
omstandigheden en helpt structuurbederf
voorkomen.

er

bewerking. Controleer of de bodem niet te
nat is en ga door middel van spadesteken
na of er verdichtingen zijn.

NKB IN DE GROENTETEELT

42
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beïnvloedt de opbrengst nadelig. Naarmate de bewerkingsdiepte bij niet-kerende bodembewerking (NKB) afneemt,
verhoogt de kans op verdichting in de
bouwvoor. Het is dus belangrijk dat NKB
gebeurt op een diepte die bestaande
verdichtingen opheft. Bij een goede
bodemstructuur in de bouwvoor volstaat
een ondiepe bewerking voor de zaaibedbereiding (10-15 cm). Bij storende verdichtingen in de bouwvoor of bij een
gewas dat een diepere bewerking vereist,
zoals bijvoorbeeld maïs, is een NKB tot
20-30 cm diepte aan te raden. Dit gebeurt
bij voorkeur met een machine die de
gelaagdheid van de bodem behoudt en de
bouwvoor net even oplicht en breekt
zonder die te mengen.
Voor suikerbieten wordt doorgaans tijdens
of na de winter geploegd. Een diepe
niet-kerende bodembewerking gebeurt
voor het inzaaien van de groenbedekker.
In het voorjaar vindt enkel een ondiepe
zaaibedbereiding plaats. De omstandigheden van bewerken zijn van groot belang:
bewerken onder te natte omstandigheden
geeft een slecht zaaibed en zorgt altijd
voor versmering/verdichting, zowel bij
ploegen als bij NKB. Wanneer de bodembewerking gebeurt in voldoende droge
omstandigheden, kan de grond optimaal
worden opgetild en gebroken. Ook een
oogst onder natte omstandigheden vernielt de bodemstructuur, wat slechts ten
dele kan worden opgelost met een bodembewerking, zelfs als die onder goede
(voldoende droge) omstandigheden
gebeurt. Vooral NKB heeft belang bij
oogsten onder goede omstandigheden.
Evalueer de bouwvoor daarom voor elke
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Verschilpunten met ploegen
Ploegen heeft het voordeel dat onkruiden
en opslag van voorteelten worden ondergewerkt. Bij NKB kunnen er in de eerste
jaren meer onkruiden en opslag van
voorteelten voorkomen. Toch is de normale onkruidbestrijding meestal afdoende. Voer die zeker tijdig uit. De onkruidflora kan verschuiven naar meer lastig te
vernietigen meerjarige wortelonkruiden.
Mechanische onkruidbestrijding door
middel van schoffelen na een ondiepe
NKB is moeilijker. Vooral na een zachte
winter verstoppen de gewasresten sneller
de schoffelmachine.
Om NKB op lange termijn te kunnen
toepassen is het van belang te ontstoppelen na granen. Twee oppervlakkige bewerkingen dragen bij tot het inwerken van
meststoffen en hebben ook een sanitair
effect op meerjarige onkruiden. Wordt er
niet (voldoende) ontstoppeld, dan moet
men in het voorjaar voor teelten als
suikerbieten dieper bewerken dan gewenst. Dit doet de voordelen van NKB
grotendeels teniet.
De vernietiging van grasachtigen, zoals
een grasgroenbedekker, is lastiger bij
NKB. Daarom zet men vaker glyfosaat in.
Mechanische vernietiging van de groenbedekker is mogelijk, maar daarvoor
moet men over het algemeen meer
bewerkingen toepassen. Daardoor stijgen
het brandstofverbruik, de arbeidsuren en
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bodem ook meer weerbaar tegen erosie
en verslemping. Figuur 2 illustreert dat
NKB maar beperkt bijdraagt tot een
verhoging van de totale opslag van koolstof in de bodem.

120

Bodemleven
Door een grotere hoeveelheid gewasresten in de toplaag en het minder verstoren
van de bodem komen er gemiddeld meer
regenwormen voor onder NKB. Vooral de
populatie van de diepgravende regenwormen neemt toe. Die leven in permanente
verticale gangen, die tot 2 m diep kunnen
zijn. Bij hevige regenval doen deze gangen dienst als drainagebuizen. De aanwezigheid van de diepgravers heeft bovendien een gunstig effect op de
bodemstructuur (kruimelvorming). Ook
komen er vaak meer potwormen en
nuttige schimmels voor in de toplaag. Ook
die dragen bij tot een goede bodemstructuur. n
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Figuur 1 Gewasopbrengsten onder NKB en directzaai relatief uitgedrukt ten opzichte van
gewasopbrengsten onder ploegen (ploegen = 100) voor diverse gewassen. De opbrengsten in de
grijze zone wijken minder dan 5% af van de opbrengsten van ploegen.
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blijft wel gelijk. Er zijn geen aanwijzingen
dat de bemesting in de eerste jaren na
omschakeling aangepast moet worden.
Ook zijn er geen aanwijzingen voor hogere
of lagere nitraatresidu’s in het najaar.
Door jarenlange toepassing van NKB
herverdeelt de koolstof in de bouwvoor
zich. In de bovenste laag (0-10 cm) neemt
die toe, omdat de gewasresten zich daar
concentreren. In de laag daaronder neemt
het koolstofgehalte meestal licht af. Een
hoger koolstofgehalte in de toplaag
verbetert de bodemstructuur daar. De
bodemkluiten (aggregaten) worden
stabieler. Dit is gunstig voor een goede
lucht-waterhuishouding en maakt de
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het risico op verdichting. NKB kan echter
in een aantal gevallen ook voordelen
bieden. Zo blijven achtergebleven aardappelknollen aan de oppervlakte, waardoor
ze in de winter beter kapotvriezen.
Bij ploegen in het najaar of de winter
wordt de vochtige bodem van onderin de
bouwvoor naar het oppervlak gebracht,
waar die kan drogen. Daardoor is de
toplaag bij de zaaibedbereiding doorgaans
droger dan na NKB en verkruimelt die
beter. Na NKB is de toplaag vaak iets
natter, waardoor er meestal pas na
enkele dagen kan gezaaid of geplant
worden. In een droog voorjaar haalt het
gewas hier voordeel uit. Tijdens het
groeiseizoen is de bouwvoor onder NKB
doorgaans vochtiger. Dit kan te wijten zijn
aan een betere capillaire opstijging. Ook
dat biedt voordelen tijdens droogteperiodes. Ook het feit dat de gewasresten en
stabielere bodemkluiten het afstromend
water bij hevige regen afremmen, zodat
het meer tijd krijgt om in de bodem te
infiltreren, kan het gewas ten goede
komen.
NKB kan op verschillende manieren de
mineralisatie van de stikstof in de bodem
beïnvloeden. Over het algemeen kunnen
we verwachten dat de vrijstelling van
stikstof iets trager verloopt. De stikstofopname door het gewas kan doorheen de
tijd verschillen tussen NKB en ploegen,
maar de totale hoeveelheid opgenomen
stikstof op het moment van de oogst

bo

relatieve opbrengst (100=ploegen)

140

Dit artikel bundelt de algemene conclusies van het onderzoek door BDB, HoGent
(Faculteit Natuur en Techniek), Hooibeekhoeve, KBIVB, KU Leuven, LCV, ILVO,
Inagro, PCG, PIBOcampus en UGent. De
auteurs zijn: Mieke Vandermersch en
Katleen Gillijns (provincie Vlaams-Brabant), Greet Ruysschaert & Koen Willekens (ILVO), Jan Vermang en Martien
Swerts (LNE), Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve), Jean-Pierre Vandergeten (KBIVB),
Franky Coopman en Annelies Pollentier
(Inagro), Tom Coussement (BDB), Luc De
Reycke en Robrecht Winnepeninckx
(PCG), Geert Haesaert (Ugent) en Gerard
Govers (KU Leuven).

NIET-KEREND VRAAG
T EEN
ANDERE MANIER VAN
WERKEN
• Hou

zoveel mogelijk gewasr
esten aan de oppervlakt
e.
• Bewerk de bodem in
voldoende droge omsta
ndigheden.
• Bewerk de bodem vol
doende diep, maar kee
r en meng hem niet.
• Kies voor een gevari
eerde gewasrotatie en
ge
bruik groenbedekkers.
• Kies rassen die vroeg
geoogst kunnen worde
n
en oogst in voldoende
droge omstandigheden
.
• Besteed extra aanda
cht aan onkruidbestrijd
ing en opslag van voorte
• Doe ervaring op met
elten.
het systeem.
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ZET JE TANDEN IN DE BODEM
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De interesse in cultivatoren stijgt. Daarom is het interessant om de meest voorkomende tanden op te lijsten en te bekijken wat ze precies aanrichten in de bodem.
De vorm en positie van de schaar of beitel zijn belangrijk. Samen met de manier
van afstellen en de rijsnelheid bepalen die de gerealiseerde vervorming van de
bodem. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
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n dit artikel wordt enkel aandacht
geschonken aan niet-aangedreven
bodemwerktuigen met tanden. Dit wil
niet zeggen dat schijveneggen of aangedreven werktuigen niet belangrijk zijn,
maar niet-aangedreven werktuigen
hebben een hogere capaciteit en ze geven
ook een kleinere kans op bodembeschadiging. In deze bijdrage beperken we ons
tot het doel van de onderdelen en hun
benamingen.

Het frame
Cultivatoren kennen een zeer lange
levensduur maar toch kunnen ze demoderen. Omdat de tractoren in een periode
van 50 jaar 3 tot 4 keer sterker geworden
zijn, wordt er met de cultivatoren dieper
44
44 • dossier

gewerkt en sneller gereden. Daarom
moet men het frame sterker en zwaarder
bouwen. In de praktijk houdt dit in dat het
frame vaak gemaakt is van vierkante of
rechthoekige kokerbalken of ronde buizen. Deze profielen zijn immers veel
sterker dan U-, I- H-, L- of vlakke profielen. Maar uiteraard neemt het gewicht
van deze constructie ook toe.
Het frame dient voldoende ruim te zijn
zodat de horizontale balken waarop de
tandarmen gemonteerd zijn ver uit elkaar
liggen. Dit is nodig om het organisch
materiaal dat bovenop ligt te kunnen
wegwerken. Intussen worden ook meer
cultivatoren met 3 of 4 balken ingezet.
Wordt de cultivator nog eens voorzien van
een zware pakker, dan moet het hefver-

Getrokken werktuigen zullen
verder aan belang toenemen,
bij aankoop moet je hierover
nadenken.

mogen van de tractor groot zijn. Nadeel
hierbij is het grote gewicht dat op de
achteras van de tractor komt te liggen. Dit
veroorzaakt een hoge en nadelige bodemdruk. De oplossing ligt hier in getrokken
werktuigen op eigen grote en brede
banden. Getrokken werktuigen zullen
verder aan belang toenemen, en bij
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De tandarm is het moederlichaam dat de
verbinding vormt tussen het frame en de
beitel of schaar. De tandarm is langer
geworden om meer ruimte onder het
frame te creëren. Hij kan onbuigzaam zijn
of gebouwd zijn van verend staal. In
functie van het doel, namelijk werken in
losse of harde bodem, zijn de tandarmen
licht of zwaar van uitvoering.

en
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De vleugelschaar (Wing cutters) is een
V- vormige schaar waarbij de lengte van
de zijvleugels naar keuze aanpasbaar is.
Opvallend hier is dat op de tandarm een
beitel gemonteerd is die duidelijk dieper
in de grond gaat dan de zijvleugels.
Hierdoor trekt de beitel zich beter en
dieper in de grond. De zijvleugels zijn
momenteel vaak vastgeschroefd en
kunnen onafhankelijk van de beitel vervangen worden. Er bestaan ook snelwisselsystemen. De aanbevolen werkdiepte
is 8 à 20 cm.
De beitel of schaarpunt (tips) staat
centraal onderaan de tandarm. De beitel
is meestal smaller dan 10 cm en heeft als
doel een gleuf (slot) in de bodem te
trekken. De beitel moet het werktuig in de
bodem trekken. Daarom zijn de indringhoek en snijhoek van essentieel belang.
(zie figuur 7). Is de snijhoek te groot dan is
de schaar bot en is er geen ondergreep.
De achterkant van de beitel verhindert dat
de tand zich in de bodem trekt omdat
deze op de hiel loopt.
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Tandarmen.

van de kwaliteit van het materiaal en de
situatie van de bodem treedt er sterke of
minder sterke slijtage op. In ieder geval
zijn het slijtstukken die tijdig moeten
vervangen worden. De eerste reden voor
vervanging van de scharen is de afname
van de effectieve snijdende werking (zie
later bij attack hoek), en tweede reden is
het beschermen van het constructiemateriaal (moederframe).
Naar vorm zijn er 3 soorten scharen
(figuur 2):
De ganzenvoetschaar is een V- vormige
schaar die meestal uit één stuk bestaat
en vaak niet heel breed is. De punt van de
schaar werkt weinig of zelfs niet dieper
dan de zijdelingse vleugeltjes. De aanbevolen maximale werkdiepte is 5 à 8 cm;
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aankoop van nieuwe cultivatoren moet
men hierover nadenken.

Bo
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De trimmer, geleidingsplaten,
tandrister en guide rails

C

Figuur 2 A Ganzenvoetschaar, B brede
beitelschaar, hier omkeerbaar, C smalle
beitelschaar.
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Figuur 1 Voorbeeld van een geveerde lichte
tand: A in rustpositie. B Bij weerstand gaat
deze achteruit. Hierdoor verandert de indringhoek en gaat de tand bijgevolg ook iets
ondieper. Bij ontspanning komt de tand
vooruit en werpt het grof en organisch materiaal van zich af.
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Verende tanden kunnen in de bodem
uitwijken na contact met obstakels
(figuur 1). Ze trillen quasi continu, wat een
effect heeft op het afschudden van organisch materiaal. De tandarm kan gevormd
worden door een S-vormige bladveer, een
geveerde staaf met carré doorsnede of
een zware bladveer bovenaan en een
starre tandarm onderaan.
Starre tanden De tandarm is star en kan
slechts uitwijken na breuk van een veiligheidsbout of via een automatische beveiliging. Deze tandarmen zijn vaak sterker
gebouwd. Ze zijn geschikt voor diepere
grondbewerking of een harde bodem.
De tandarm kan verschillen in frontbreedte (3 tot 8 cm) maar ook in lengte. Hij kan
ook verschillen in verticale stand (90° tot
160°, in de rijrichting) en vooraan afgeschermd zijn met diverse vormen van
tandristers.

De scharen
De scharen hebben een horizontaal
snijdende functie, hierdoor zijn deze ook
sterk gevoelig aan slijtage. Afhankelijk

A
B
C

D

Figuur 3 Eenzelfde tandhouder kan met
beitels van verschillende breedte worden
uitgerust. Vaak is A 80 mm de standaardbreedte. Om enkel de bodem open te breken is
een smalle beitel van C 50 mm voldoende,
terwijl de B brede beitel meestal aangevuld
wordt met D vleugelscharen. De vleugelscharen zijn bijna steeds demonteerbaar en
kunnen/moeten bij slijtage vervangen worden. Normaal gebruikt men vleugelscharen
(hier 270 mm breedte voor ondiepe bodembewerking zoals onkruidbestrijding, bij stoppelbewerking of zaaibedbereiding.

Boerenbond • Management&Techniek 14 • 15 augustus 2014

De losgesneden grond moet ergens naar
toe. Ofwel wordt deze zo weinig mogelijk
gemixt, ofwel wordt deze sterk door
elkaar gewoeld. De hellingshoek van de
tandarm heeft invloed op dit woelgedrag.
De grootste invloed komt van de bodemgeleidingsplaat, die frontaal gemonteerd
is op deze tandarm. De breedte en de
vorm van deze glijplaat spelen de hoofdrol in de spoeling van de grond. Uiteraard
moet men ook rekening houden met de
rijsnelheid. De tandarm is dus beschermd tegen slijtage door een soort
scheenbeenbeschermer of guide rail. Als
deze breed en naar voor gebogen is, zal
de bodem vooruit vallen om nog eens
bewerkt te worden. Hoe breder de trimmer is, hoe zwaarder het werktuig trekt.
Hoe sterker de trimmer naar voor is
gebogen, hoe sterker de verkruimeling
en hoe hoger het vereiste trekvermogen.
Dit laatste telt ook voor een toenemende
rijsnelheid.
De tand-trimmer kan echter ook mooi
gestroomlijnd staan. Dan bootst hij het
rister na van een ploeg. Het effect van een
zijdelings gedraaide trimmer uit zich in
een lagere verkruimeling en vooral in een
lagere trekkracht. De losgemaakte bodem
wordt met minder weerstand naar links of
rechts van de tand en naar achter gestuwd. De richting van het zijdelings
dossier • 45
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dieper dan 25 cm gewerkt wordt, zal een
trapsgewijze aanpak voordelen bieden. De
bodem zal zich gemakkelijker laten
optillen en daardoor verluchten en verkruimelen. Hiervoor worden in-line
kortere tanden geplaatst of gewoon
snijschijven. Voor diepe grondbewerking
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1 Getrokken cultivatoren winnen aan belang omdat deze ruimer kunnen gebouwd worden, een
zware pakker kunnen dragen en de achteras van de tractor behoeden voor bodemverdichting.
2 De smalle beitel trekt zich in de grond, de afgesneden bodembalk schuift via de geschroefde
geleidingsplaat naar links of rechts. Dit laat toe om sneller te kunnen rijden met minder trekvermogen.

C

wegspuiten van de bodem is alternerend
zodat de zijdelingse krachten worden
geneutraliseerd.

Schoffelscharen
Schoffelscharen kunnen aan een starre of
een verende steel (tandarm) vastgemaakt
worden. Een verende steel krijgt meestal
een smallere ganzenvoet aangebouwd.
Afhankelijk van de rijafstand worden er
meerdere tanden bij elkaar gezet. Met
een vaste steel kan men gemakkelijker
werken met brede vleugelscharen.
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Figuur 7 Alfa (α) = ondergreep of vrije hoek.
Deze geeft aanduiding voor de scherpte van
het mes. Gamma (γ) geeft een maat voor de
indringingshoek of attack, hoe grotere deze
hoek hoe sterker de bodem wordt opgetild
door de beitel. Beta (β) is de hoekscherpte of
het verschil tussen γ en α.

zal een V-vomige tandopstelling een
voordeel bieden.
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Diepe bodemverluchting
Een diepe grondbewerking kan de bodem
herstellen. De plantenwortels moeten
voldoende diep in de bodem kunnen
dringen en het bodemleven heeft voldoende zuurstof nodig. Hiervoor wordt de vaste
bodem terug losgemaakt en op een
gepaste manier aangedrukt. Klassiek
wordt deze bodemherstelling met de
ploeg gerealiseerd. Maar bodemverluchting kan ook op een niet-kerende manier.
Hiervoor zijn de laatste decennia meerdere werktuigen ontwikkeld. Indien er

Attack angle of indringhoek en ondergreep
Een werktuig kan goed of minder goed de
bodem ingaan. Hierbij spelen twee hoeken een belangrijke rol. De indringingshoek (γ) kan relatief vlak of klein zijn. Bij
een ploegschaar geeft een grotere γ-hoek
(steilere stand) bijvoorbeeld een snellere
bodempenetratie. Maar ook de scherpte
van de snede speelt een rol (β-hoek). Een
botte schaar is stomp. Daardoor loopt de
schaar dan op de hiel van de snede en
gaat die moeilijker de grond in.
Bij al dit tandengeweld mogen we niet
vergeten dat een goede grondbewerking
op de eerste plaats een bodem vraagt die
voldoende droog is. n
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