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Goede landbouwgrond moet beschermd worden tegen erosie. De akkerbouwer heeft
hier een bijzondere verantwoordelijkheid en velen werken heel plichtsbewust aan
erosiepreventie. Toch bleek dat voor de overheid onvoldoende en werden er spel
regels opgesteld. – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
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Bij ruggenteelten is het moeilijk, maar
ook hier zijn heel wat boeren bezig met
teelttechnieken om de bodem vast te
houden. Meer organisch materiaal in de
grond brengen is één en dit materiaal
bovenop houden is 2. Om te kijken hoe dit
toch kan worden gerealiseerd, gingen we
even langs in Bierbeek bij akkerbouwer
Bernard Huybrechts.

Zot van een bouwvoor

C

Intussen hebben heel wat landbouwers
met rode en paarse percelen ervaring
opgedaan met bodembeschermende
maatregelen. Velen doen dit onder druk
van de wetgeving, maar dat is niet zo op
het akkerbouwbedrijf van Bernard Huybrechts in Bierbeek. Deze akkerbouwer is
al meerdere jaren bezig met het systeem
van niet-kerende bodembewerking. “Je
moet het duidelijk zien als een systeem”,
zegt Bernard. “Dat wil zeggen dat er veel
schakels aan elkaar hangen.” Maar dat
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betekent ook dat er wat kan mislopen.
Men stapt af van de traditionele manier
van grondbewerking en moet dus ervaring opdoen met andere, soms nieuwe
technieken.

De grond voldoende diep los
krijgen is het moeilijkste.

“Eigenlijk komt het erop aan om al het
goede dat een ploeg doet na te bootsen
met andere werktuigen. Wat een ploeg
minder goed doet, probeer ik dan weer te
verbeteren. Een ploeg werkt het organisch materiaal goed onder en juist dat
mag niet. Ploegen bij vochtige ondergrond leidt gemakkelijk tot bodemverdichting onder het tractorwiel dat in de
ploegvoor rijdt. Een derde mogelijk

negatief punt is de te fijne verkruimeling
verkregen door een te intensieve bewerking van losse, naakte grond met een
rotoreg. Ikzelf gebruik op onze leemgrond ook een rotoreg, maar deze moet
werken in het organisch materiaal en dat
voorkomt dichtslemping.
Het moeilijkste van niet-kerende bodembewerking is de grond op voldoende
diepte los te krijgen. Het losmaken van de
grond moet na controle gebeuren omdat
we met zwaar materiaal over het veld
rijden. Vooral zware oogstmachines en
aanhangwagens rijden over ons veld
wanneer de bodem eigenlijk te vochtig is.
Hiervoor gebruik ik een Agrisem-decompactor. Toch is het is niet de machine die
het doet, het gaat om het juiste vochtgehalte van de bodem en de manier van
werken. Anderzijds wordt op mijn bedrijf
het organisch materiaal voldoende
vermengd met de bovenlaag door een
schijveneg.”
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MOET JE PLOEGEN VOOR JE
AARDAPPELEN TEELT?

en sneller bewerkbaar zijn in het voorjaar. We hebben dit jaar tot laat in oktober
moeten wachten op regen. De bodem was
gewoon te hard om te rooien, maar
dankzij wat regen is het goed gekomen.
Ik heb nog wel een verder afgelegen

perceel waar echt geen regen van betekenis gevallen is, en daar zal het rooien
nog moeilijk worden.”
Het veld dat momenteel geoogst wordt,
lost de goede verwachtingen in. De
opbrengst is goed, de sortering ook en er
komt geen grond naar de schuur. Per
hectare gerooide aardappelen komt er
hooguit enkel kruiwagens grond uit. Geen
kluit van dit veld gaat de schuur in.
Bernard is ook zeer tevreden van de
Grimme-stortbak gecombineerd met de
kunststof scheidingsrollen. De draaisnelheid van de rollen en de onderlinge
afstand kunnen worden aangepast aan de
situatie. “Gelukkig is dit systeem nu
overbodig maar dat is wel niet voor elk
perceel zo”, voegt Bernard er eerlijkheidshalve aan toe.
“Het telen van aardappelen met een
systeem van niet-kerende grondbewerking lukt vrij aardig, maar ik leer nog elk
jaar bij. Dit moeilijke seizoen geeft me
wel een extra vertrouwen om verder te
gaan in de strijd tegen bodemerosie. Het
hart van elke akkerbouwer bloedt als hij
erosieravage moet vaststellen op een
perceel. Ik ben, net zoals zovelen, verzot
op een goede bouwvoor”, besluit deze
aardappelteler. n
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“Het voorjaar van 2016 was niet gemakkelijk. Het is lang nat gebleven en dan
word je geduld heel sterk op de proef
gesteld. Soms te sterk, omdat je ook voelt
dat de geploegde velden sneller opdrogen
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Enkele kruiwagens grond
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Aardappelen gepoot na niet-kerende grondbewerking. Een juiste aanpak gaf geen bodemtarra bij het
rooien.
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