NIEUWE TRENDS IN BODEMBEWERKING OP AGRITECHNICA
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Zeg je bodembescherming, denk dan
onder meer aan de invloed van bodembewerking op mechanische onkruidbestrijding, meer organisch materiaal in de
bovenste grondlaag, meer bodemleven,
een hogere efficiëntie van de toegediende
voedingstoffen, erosiepreventie en ziektebestrijding. Als voorbereiding op de
bodembewerking zal bodemverdichting
worden voorkomen en zullen de
oogstresten of groenbedekkers op de
gepaste manier moeten worden verkleind. Het uiteindelijke doel is het inzetten van minder chemische middelen.
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Bodembewerking zal in de toekomst hand in hand gaan met bodembescherming. De
mechanisatiewereld werkt daar volop aan. Tijdens Agritechnica in Hannover werden
den
de nieuwe trends op dit gebied belicht. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
nbond

1 De schijveneg verdringt op de grote bedrijven stilaan de rotoreg omdat de capaciteit groter is en
het gevraagde vermogen lager ligt. 2 De smalle beitel maakt een scheurlijn in de bodem, wat
gunstig is voor de beworteling. Bij een diepe bewerking wordt best nog een snijschijf inline gebouwd.
3 Dankzij gps-sturing op de ploeg kan je nu eenvoudiger ‘on land’ rijden bij het ploegen. Het
verdichten van de bodem wordt zo voorkomen.
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De Veris-scanner is een Amerikaans systeem
om enkele bodemkenmerken op een perceel
vast te leggen. In Vlaanderen werd de eerste
scanner verkocht aan loonwerker Aernouts in
Loenhout.
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hangt dus af van wat je met de bodem wil
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Wil je de bodem losmaken tot 25 cm en
hem keren, zodat een zuivere bodemlaag
het doel is, dan is de ploeg het ideale
werktuig. Als de ploeg uitgerust wordt
met ondergronders, dan kan je tot 40 cm
diep werken.
Een diepe grondbewerking vraagt behoorlijk wat vermogen. Vraag je daarom
vooraf steeds af of het poriënvolume in de
wortelzone voldoende is. Verdichte lagen
kunnen best gebroken worden met
smalle beiteltanden. Overweeg steeds de
inzet van diepwortelende groenbedekkers
en controleer de activiteit van de regenwormen. Uiteraard is het voorkomen van
verdichting nog altijd beter dan het
genezen ervan, maar de praktijkomstandigheden beslissen er wel eens anders
over.

Fieldmapping
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in realtime. Bij werktuigen die verschillende bewerkingen combineren, kan één
bepaalde bewerking meer of minder
geactiveerd worden. Denk aan egaliseren
of aandrukken. Q

Een jaar geleden lanceerde het Nederlandse Dutch
E
Power Company (DPC) het prototype van de robotP
tractor. Deze firma heeft intussen heel wat ervaring
met robotmaaiers voor golfterreinen en parken.
Ook in de fruitteelt worden al enkele standaardtractoren ingezet als robotwerktuig, zoals bij Quintyn. Eind vorig jaar lanceerde DPC de Greenbot tijdens Agritechnica. Hiermee zit het Nederlandse
bedrijf in de wereldtop van automatisatie van werkzaamheden in landbouw en landschapsonderhoud. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
De Greenbot wordt omschreven als
een robot die het werk van de mens
overneemt. Tijdens Agritechnica werd
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het definitieve productiemodel gelanceerd. Daarmee is de eerste zelfrijdende machine voor de communale en
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