Gewassen
vlot de
grond in
Wat even een latertje leek te worden, werd
toch nog een voorjaar waarin de gewassen
vlot de grond in gingen. Akker reed een
rondje door Noord-Nederland, om wat van
het voorjaarswerk vast te leggen.

Met twee drukmeters
houdt Van der Es
het zaaiproces in de
gaten; de machine
moet zuigen voor de
bieten en zuigen en
blazen voor de uien.

Uien en bieten zaaien
met één combinatie
In Lelystad is Klaas van der Es net klaar met het zaaien van zijn
suikerbieten en uien. Hij gebruikt hiervoor dezelfde zaaicombinatie, die
bestaat uit voorop een koppensneller met bandenrol en achterop een
kopeg met een pneumatische zaaimachine. De hydraulisch aangedreven
pneumaat heeft 11 elementen op 25 centimeter onderlinge afstand,
waarmee Van der Es dus 11 rijen uien of zes rijen bieten tegelijk zaait.
Het is een kwestie van simpelweg om en om een element omhoog
zetten en andere schijven monteren. Voor het aanleggen van de
spuitpaden schakelt hij elementen uit. „Eenvoud, dat is het idee achter
deze combinatie”, zegt de akkerbouwer, die het werk op zijn bedrijf
grotendeels alleen moet doen.
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Voorjaarswerk

Tekst en beeld:
Egbert Jonkheer

Gezamenlijk
bietenperceel
In de buurt van Biddinghuizen lost Jan
Luijkx even een collega af bij het zaaien van
suikerbieten op een perceel van 27 hectare.
Het had niet veel gescheeld of het was gelukt
om vandaag het volledige perceel in te zaaien,
maar door een buitje de dag ervoor stropen
de resten van aardappelloof en onkruiden
af en toe op. Daarom blijft de teller steken
op 23 hectare. Het perceel gediepploegde
grond is na de oogst van aardappelen alleen
gewoeld en de winter over blijven liggen om
verliesknollen te laten bevriezen. Luijkx werkt
in combinatie met andere akkerbouwers
en draait met zijn gewassen mee in een
gezamenlijk bouwplan.

‘Even goed aandrukken’
Tussen Lelystad en Biddinghuizen rijdt Henri Hanse voor de tweede
keer met zijn sneleg over een perceel gediepploegd land. Het zaaibed
lag na de eerste bewerking al fijn genoeg voor het zaaien van de
bieten, maar Hanse besluit hem toch nog een keer te pakken. Hij
verspringt daarbij een halve werkgang. „De grond is hier zo los dat we
hem spoor aan spoor aandrukken. Dan weten we zeker dat het gewas
goed aanslaat.” De grond had wat hem betreft wel iets zwaarder
mogen zijn. Bij het diepploegen, ongeveer tien jaar geleden, was ‘zo
licht mogelijk’ een populair advies. „Achteraf hadden we minder zand
naar boven moeten halen. We hebben soms problemen met stuiven.
Verder is het supergrond: hoge opbrengsten en goed bewerkbaar”,
aldus Hanse. Als hij straks klaar is met dit perceel rijdt hij met de trekker
naar de Noordoostpolder, waar zijn broer een bedrijf heeft. Samen met
nog een broer op een derde locatie delen ze het machinepark.


AKKER NR 4 APRIL 2017

006_AK04 Repo Voorjaarswerk 01.indd 7

7

10-04-17 08:45

Aflossen op de kopeg
Zzp’er Jacob Schipper legt met een 5 meter brede zaaibedcombinatie
bietenland klaar in de buurt van Biddinghuizen. Hij heeft zojuist zijn
opdrachtgever Leo de Jonge afgelost, die weer naar de thuislocatie
in Zeewolde is vertrokken. De zware klei is hier en daar nog een
beetje plakkerig, maar de kopeg legt een prima zaaibed neer voor de
zaaimachine, die morgen het karwei zal afmaken. De combinatie van
De Jonge krijgt dit voorjaar 90 hectare voor de kiezen.

‘Maar vier keer
spuiten tegen
phytophthora’
Boven op de Hondsrug zijn Alko Tolner en
Erik Huizing op de laatste dag van maart
begonnen met het poten van hun eerste
perceel aardappelen. Het gaat om Avito,
een nieuw ras dat weinig gevoelig is voor
phytophthora. „Vorig jaar hebben we maar
vier keer hoeven spuiten”, zegt Huizing. De
samenwerkende telers worden bij de teelt
van het nieuwe ras begeleid door Avebe.
Dit jaar telen ze er 6 hectare van. Huizing
is enthousiast over de mogelijkheden die
het ras biedt, maar houdt nog een slag om
de arm. „Het moet zich nog bewijzen. Qua
zetmeelopbrengst per hectare kon Avito vorig
jaar prima meekomen met de rest, maar we
zetten hem wel op de betere percelen.”

Tolner en Huizing waren dit jaar op 31 maart los
met poten. Ze zijn blij met de vlotte start, want ze
hebben samen 200 hectare zetmeelaardappelen
voor de boeg.
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Bieten zaaien
met 18-rijer
Weco De Hondsrug zaait sinds dit voorjaar
met een nieuwe Kverneland Monopill 18-rijige
zaaimachine. De bedoeling was om er twee
twaalfrijers voor in te ruilen, maar vanwege
de uitbreiding van het bietenareaal heeft de
werktuigcoöperatie toch besloten om een
van de twaalfrijers aan te houden, om alle
klanten goed te kunnen bedienen. Evengoed
is chauffeur van de 18-rijer Frits Dobben
‘behoorlijk druk’; vandaag staat er 36 hectare
op de planning. Met een gangetje van 8
kilometer per uur zaait hij het ras BTS605. Af en
toe springt hij van de trekker om even een geel
bordje in de grond te drukken bij een spuitpad.
„Service”, zegt hij. Op het aanraakscherm ziet
hij welke elementen uitstaan en waar dus
een spuitpad komt. De precisiezaaier zaait de
bieten in ruitverband en ook de geren worden
automatisch tot de laatste biet uitgezaaid.

Op het display kan Dobben de verrichtingen
van de zaaimachine exact volgen. De ‘blauwe’
elementen zijn automatisch uitgeschakeld.
Dat wordt een spuitpad. De bieten staan in
de rij op 18,7 centimeter en daarvoor worden
107.000 zaden per hectare gebruikt, laat het
systeem zien.

Perfect zaaibed
voor brouwgerst
Op een 14 hectare groot perceel is Hendrik
ten Have bezig met het zaaien van
brouwgerst voor zijn werkgever, akkerbouwen loonbedrijf Meedendorp in Onstwedde.
Hij doet dat op zzp-basis. De gewezen
melkveehouder had altijd al belangstelling
voor techniek en heeft zich in de loop der
jaren de akkerbouwmechanisatie eigen
gemaakt. Deze zaaicombinatie stelde hij zelf
samen. De lange spit-zaaicombinatie tilt wat
zwaar, maar legt een perfect zaaibed neer
voor de gerst. Met een rijsnelheid van 5,5
kilometer per uur en 860 toeren zorgt Ten
Have ervoor dat de grond niet te fijn valt. 
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Rollen voor
Oldambtster
bieten
Douwe Hamster zaait in Nieuwolda zijn
suikerbieten met een opvallende rol in
de fronthef. Hij deelt de zaaimachine en
de frontrol met vier andere ondernemers
uit de buurt, ook wel bekend als de
precisiezaaicombinatie Oostwold. De rol heeft
op de zware klei meerdere functies: hij breekt
de korst, vlakt hier en daar nog wat kluiten en
zorgt waar nodig voor vastere grond.

Poten met een
rechte rug
Op een perceel zware zavel in Minnertsga is
André Faber (rechts) in de weer met het poten
van zijn vroege consumptieaardappelen.
Hij krijgt daarbij hulp van Sipke Plat en Jan
Bekius (op de trekker). De mannen voeren
de klus al jaren samen uit, maar doen dat
dit jaar voor het eerst met deze gehuurde
Macon-handpootmachine. „Dat werkt wel
zo comfortabel, want je kunt staand het
werk doen. We zijn de jongsten niet meer”,
glimlacht Faber. In juni komt het trio weer
bij elkaar. Dan worden de aardappelen in
het zwad gerooid en met de hand geraapt
en in kistjes gedaan. De Friese akkerbouwer
teelt Doré en Eigenheimer, die hij afzet via
aardappelhandel Cnossen in Sneek.

Korst op ‘te
mooie’ grond
In de Carel Coenraadpolder bij Finsterwolde
heeft Harry Oldenziel in enkele dagen tijd
zijn 40 hectare bieten gezaaid. Normaal
gesproken zaait de akkerbouwer en
varkenshouder, net als de meeste Oldambtster
telers, in onbewerkte grond, maar vanwege
korstvorming besloot hij dit voorjaar om een
voorbewerking uit te voeren, met de schudeg.
„De grond was eigenlijk te mooi en daardoor
wat dichtgeslagen”, zegt hij. „Maar nu ligt
het perfect.” Op de foto is hij bezig met het
laatste blok Vulcania van KWS.
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Twee combi’s
in de uien
In de buurt van Holwerd springt George
Triemstra even van de trekker om te kijken
of de afstelling van zijn zaaimachine nog
klopt. De chauffeur van loonbedrijf De Graaf
uit Wierum komt net van een andere klant.
Al snel stelt hij vast dat de uien er ook op
deze zachte zavelgrond prima in komen. Zijn
werkgever heeft twee combinaties op 225
centimeter spoorbreedte, waarvan eentje is
uitgerust met tanks voor vloeibaar fosfaat in
de rij. Dat is Triemstra’s machine. „We zaaien
aan één stuk door. Een prachtig voorjaar zo.”

‘De grond
is optimaal’

Achter de dijk is Rietema
senior ondertussen bezig
met het klaarleggen
van het volgende blok
bietenland. Het gaat
om een perceel van
17 hectare zwaardere
zavel, dat in het najaar is
geploegd. Rietema trekt
een set cambridgerollen
achter de kopeg aan,
om de grond nog even
goed aan te drukken.
„We hebben daar goede
ervaringen mee”, aldus
Rietema.

In de kop van Groningen, tegen het dorp
Hornhuizen, zaait Klaas Pieter Rietema een blok
suikerbieten van het ras Neena. Het gaat om ‘fris
geploegde’ grond, waar nog even een buitje van
5 millimeter in gevallen is. „Ideaal, zo wil je het
hebben”, zegt Rietema. Samen met buurtgenoot
Willem Prins laat hij zien hoe het zaaibed eruit
ziet. De zaadjes liggen stuk voor stuk in mooie
vochtige, goed aangedrukte grond. Ook de 4
hectare uien, aan de overkant van de weg, zijn
onder ideale condities gezaaid. „We telen dit jaar
voor het eerst uien. Een probeersel. Maar de start
is in ieder geval goed.” 
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