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De onkruidmaaier die Marco Roebertsen voor de trekker
heeft, is nieuw. De werknemer bij loonbedrijf Volkerink
in Heino rijdt sinds dit voorjaar met de machine over
weilanden om melganzevoet, distels en ridderzuring te
maaien.
Sojaplanten

Ridderzuring

08.00 uur - Voor loonwerkmedewerker Marco
Roebertsen is geen dag hetzelfde. Vaak zit
hij voor Volkerink Heino (OV) op een kraan,
maar deze donderdagmorgen rijdt hij met een
trekker het erf van de melkveehouders Joost
en Dorien Boons op. Achter de trekker hangt
de dit voorjaar aangeschafte Combcut, een
onkruidmaaier van Zweedse makelij.
De machine is geschikt voor het maaien
van onkruiden met dikkere, stevigere en/
of stuggere stengels (bijvoorbeeld distels,
melde, ridderzuring en herik) dan die van het
gewas dat je wilt behouden. De belangrijkste
functie van de machine is het voorkomen van
zaadzetting. Ook gangbare boeren die het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
willen terugdringen, maken gebruik van de
Combcut.

10.50 uur - Na de kofﬁe rijdt Roebertsen
met Boons naar twee gepachte percelen
grasland, 10 kilometer verderop, in Epe
(GD). Ridderzuring in gras is een uitdaging
volgens het loonbedrijf, maar als het goed
lukt (afhankelijk van zowel de stand van
het gras als van de ridderzuring), levert het
volgens Roebertsen veel rendement op voor
melkveehouders.
Het grasland oogt bruin-rood. Naast allerlei
soorten lang en oud gras torent ridderzuring
hoog boven het gras en de klaver uit.
Roebertsen laat de machine zakken. Hij zet,
anders dan in soja en granen, de wielen
van de machine op de grond. Met een vaart
verdwijnt de rood-bruine zweem van het
land. De melkveehouder schat dat wel tot
95 procent van de zuring is afgesneden.
Roebertsen bevestigt die bevinding.

Melganzenvoet
08.50 uur - Roebertsen volgt Boons naar een
perceel soja van 2 hectare even buiten Welsum
waar de ekoboerderij met 130 melkkoeien
staat. De soja is volvelds gezaaid, dus schoffelen
is geen optie. Tijdens een koude periode
afgelopen voorjaar heeft de groei van de soja
even stilgestaan. Dat gaf melganzevoet de
kans het eiwitgewas te overwoekeren. Het
onkruid steekt gemiddeld 20 tot meer dan 40
centimeter boven de sojaplanten uit.
Op het perceel klapt Roebertsen de machine
uit tot een breedte van 6 meter. Hij zet
de machine in werking en maait naar de
overkant. In tarwe en grassen kamt de
Combcut door het gewas heen en snijdt het
onkruid er tussenuit. In de soja snijden de
messen het onkruid af op zo’n 5 centimeter
boven de sojaplant. De melde vliegt door de
lucht, links, rechts en voor de trekker.

Snelheid
10.00 uur - Aan het einde van de akker
maakt Roebertsen de messen schoon; hij
verwijdert het blad en de stengels van de
melganzenvoet. Als er érg veel onkruid staat,
werkt dat niet prettig volgens de chauffeur,
want dan stokt het onkruid tussen de messen;
dat belemmert een goede werking van de
machine. Roebertsen zorgt er verder voor
onderweg niet te stoppen; de snelheid
waarmee de messen op het onkruid afkomen,
zorgt namelijk voor een goed snijresultaat. Hij
rijdt daarom 12 kilometer per uur.
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Onkruidvrij
12.00 uur - De nog niet uitontwikkelde
onkruidmaaier is een supersnel en goedkoop
alternatief voor wieden met de hak, volgens
de melkveehouder en de chauffeur. Boeren
betalen 35 euro per hectare.
De chauffeur hoopt op een regenbui, want
wanneer de afgemaaide stengels van de
ridderzuring vol water lopen, sterven ze
direct af. Helemaal vrij van onkruid krijg je
een perceel niet met deze machine, stelt
Roebertsen. Voor het ontwortelen van onkruid
is de machine niet ontworpen; het voorkomen
van zaadzetting is het belangrijkst. Bovendien
verzwakt het maaien de planten doordat ze
keer op keer nieuw blad en zaad moeten
maken. Uiteindelijk resulteert dit, volgens de
informatie van de leverancier van de machine,
in 70 tot 90 procent minder droge stof van
onder- en bovengrondse onkruidmassa.

Regenbui
14.00 uur - Als Roebertsen ook het tweede
weiland verlaat, rijdt hij terug naar Heino. Hij
wordt overigens op zijn wenken bediend; een
ﬂinke bui barst los. De rest van de dag staan
er voor hem graafwerkzaamheden op het
programma. Hij spreekt af over twee weken
terug te komen bij Boons, om de melde in
de soja nog een keer te maaien, want anders
wordt het onkruid de soja alsnog de baas. Of
de maaimachine vanavond of pas overmorgen
weer uit de loods komt, dat ligt aan de vraag.
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