STERK WERK
Onderzoek geeft onverwachte
inzichten

ondernemen met

mensen

Loonbedrijf en Machineverhuur Brak, Aldeboarn
Bodembeheer wordt op meer en meer plaatsen een steeds belangrijker onderwerp, maar Anthony Brak van Loonbedrijf en
Machineverhuur Brak houdt zich daar alweer veel langer meer bezig. Hij is een echte pionier. Ook is hij betrokken bij diverse
onderzoeken, iets wat hij mede doet om zelf ook nieuwe inzichten te krijgen.

Voor het uitrijden
van mest met de
sleepslang beschikt
Loonbedrijf Brak
over een sleepslang
van acht meter en
over een van twaalf
meter.
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Het uitrijdseizoen voor mest is weer van start gegaan en
daarmee dient zich ook weer de jaarlijkse puzzel aan. Hoe
kun je op een zo goed mogelijke manier de mest op het land
uitrijden en de bodemstructuur intact laten? Bij Brak in de
omgeving hebben ze ook nog eens te maken met een groot
aandeel veengrond. “Wij zijn altijd aan het puzzelen”, zegt
Anthony Brak. Speciaal hiervoor werd in 2018, naast een
twaalf meter brede Tjalma-sleepvoetbemester, een acht
meter brede bemester aangeschaft. Die is bedoeld om onder
natte omstandigheden met een lichtere combinatie het veld
in te kunnen. Voor hetzelfde doel om de bodemdruk
te beperken, werden er ook betere en bredere banden
aangeschaft.

Brak houdt zich al veel langer bezig met de bodem, maar ziet
nu ook om hem heen dat het bij iedereen de aandacht heeft.
Dat kan via technische ingrepen, maar ook door de strategie
aan te passen. “Wij doen dat bijvoorbeeld door bij het rijden
rekening te houden met natte plekken. Bij veen geldt dan
dat je zo leeg mogelijk langs de greppels moet rijden.”

Maïs en veengrond
Het loonbedrijf uit Oldeboarn wordt gezien als een koploper,
onder andere omdat het bedrijf aan veel projecten meedoet,
waarvan er één is gericht op bodemverdichting. Daarnaast
lagen bij het bedrijf afgelopen jaar diverse proefvelden,
waarop onder meer onderzoek werd gedaan naar de stro-

Loonbedrijf en Machineverhuur Brak
Op het terrein van Loonbedrijf en Machineverhuur
Brak, eigendom van Anthony Brak, bevindt zich ook de
melkveehouderij van zijn broer Gerrit. Oorspronkelijk was
het alleen een melkveehouderij, opgericht door de vader
de broers en hun oom. In 1978 verhuisde het bedrijf naar
Aldeboarn. Toen hun oom in de jaren tachtig stopte, gingen
Anthony en Gerrit, destijds achttien en zestien jaar, aan
de slag in het bedrijf. Anthony heeft echter nooit de liefde
voor koeien gevoeld die zijn broer wel bezit. Hij zag meer in
machines en langzaam kwamen er meer en meer. Uiteindelijk
kwam zo het loonbedrijf tot stand.

kenteelt van maïs en de teelt van sorghum. Brak ziet de proeven als een manier om bij te leren. “Soms levert het echter
ook verrassende uitkomsten op”, zegt de ondernemer. Hier
geldt dat de alertheid bij veengrond groter is dan bij andere
grondsoorten. Zo wordt het tegengaan van de inklinking
van veengrond ook gezien als een manier om de uitstoot van
CO2 tegen te gaan. “Om dat te bereiken, moeten we kijken
naar een andere manier van grondbewerking en omgang
met de bodem.”
Dat was ook de uitkomst uit het onderzoek naar de strokenteelt van maïs. “Maïs en veengrond worden niet gezien als
een goede combinatie. Ik had hierbij al wel het idee dat het
probleem niet bij het plantje lag, maar bij de bewerking. Als
je de grond loshaalt, gaat de oxidatie sneller dan wanneer de
grond onberoerd wordt gelaten.”
In de proef werd gekeken naar de inzet van verschillende
machines. “Zo waren er verschillende strokenfrezen en een
strokenploeg. De strokenfrezen lieten een ongeveer gelijkwaardig beeld zien, maar de strokenploeg, een nieuwe ontwikkeling van Pol, liet een wat slechter beeld zien. Dat komt
volgens Brak doordat die de grond iets meer breekt. “Hij licht
de zode iets op en dan komt er van beide kanten wat grond
naar het midden, waardoor je een soort ruggetje krijgt. De
opkomst van de maïs laat er een iets minder goed beeld
zien”, aldus Anthony. Hij hoopt wel dat de strokenploeg nog
zal worden doorontwikkeld.
Bij het onderzoek werd ook gekeken naar de vochtonttrekking door maïs en gras. Die van maïs bleek veel lager dan die
van gras. “Begin mei heeft gras al veel meer vocht onttrokken dan maïs. Als je puur naar het plantje kijkt, is maïs een
veel betere vrucht voor de grond dan gras, omdat deze minder vocht onttrekt”, vertelt Anthony. Ook tijdens de droogte
ging de ontwikkeling van maïs beter door dan op andere
gronden. “Ook het gras bleef echter groener, maar toen het
begon te regenen, bleef het gras hier achter, omdat de grond
het water niet kon opnemen”, aldus de ondernemer. Daarmee verliep de proef opnieuw in een extreem jaar, na het
zeer natte 2017. Dat maakt het moeilijk om aan de proeven al
goede conclusies te verbinden.

Niet succesvol
Ook het onderzoek naar sorghum vond plaats in het kader
van het tegengaan van veenoxidatie. Deze proef was echter
niet echt succesvol, zegt Anthony. “Ze waren van plan met zo
min mogelijk grondbewerking de sorghum te zaaien. Dat
houdt in dat de grond met de strokenfrees moest worden
klaargemaakt. We hebben dubbele banen gefreesd, want de
rijen sorghum mogen dichter bij elkaar staan dan die van
maïs en er moest met een pijpenzaaimachine worden in
gezaaid. Met een maïszaaimachine lukte dat niet. Dat was
eigenlijk niet de juiste manier van zaaien en toen het ook
nog heel droog bleef, viel het kiemen tegen.”
Begin juli deden ze nog een poging, maar toen werd daarna
de grond wel natgemaakt. “Toen was het echter eigenlijk al
te laat in het seizoen. Sorghum kan zich in vrij korte tijd ontwikkelen, maar moet wel in mei de grond in om begin september te kunnen worden geoogst. Wij hadden achteraf
denk ik beter eerst op een traditionele manier kunnen zaaien”, zegt hij. Het was geen daverend succes.
Het beetje sorghum dat er kon worden geoogst, viel bij de
koeien wel goed in de smaak. Begin februari werd gekeken of
de proef met sorghum ook dit jaar nog zal plaatsvinden. “Op
zich is het voor de bodem een mooi gewas, want je hoeft maar
een keer met Roundup te spuiten en dan te h
 akselen.”

Dit is een van de twee nieuwe John Deere trekkers die beschikt over de mogelijkheid om
lucht uit de banden te laten lopen via een kraan. Zo kan ervaring opgedaan worden met
een wisselende bandenspanning.
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Bodem sparen
Als het gaat over de bodem kijkt de ondernemer naar alle
manieren om de bodem te sparen. Zo wordt bijvoorbeeld bij
de aanschaf van een trekker gekozen voor de maximale
breedte van de banden. “Het spul wordt wel groot, wat ook
gevolgen heeft voor de degene die het besturen. Je zet niet
meer zomaar iemand op de trekker.”
Als voorbeeld noemt Anthony de twee nieuwe John Deere
R6215- en een R6175-trekkers. “Die hebben banden van
Trelleborg van 900 millimeter breed en met de maximale
hoogtemaat die onder de spatborden past, waarmee ze het
loopvlak maximaal kunnen uitrekken. Op beide trekkers kan
een drukwisselsysteem, maar dat zit er nog niet op. Wel hebben we in de trekkers een compressor en op beide banden
zitten kraantjes, zodat we straks bij het sleepslangen een tussenoplossing hebben”, aldus Anthony. Bij het oprijden van
het perceel wordt er lucht uit de banden gelaten en bij het
oprijden van de weg kan er weer lucht worden bijgedaan. Dit
werkt omdat het sleepslangen vrijwel de hele dag in beslag
neemt. Het geeft Brak ook de kans om ervaring op te doen
met het systeem en het kostenplaatje was lager. Ondertussen helpt het ook dat Anthony dankzij de sleepslangbemester van acht meter met minder gewicht het land in kan. Hierbij vraagt hij zich hardop af op er op termijn een grens komt
aan het groter worden van machines. “Misschien dat we met
nog bredere banden een nog iets grotere tank kunnen inzetten, maar in zijn algemeenheid zijn er nieuwe ontwikkelingen nodig om grotere machines inzetbaar te maken.”
Iets wat Brak in dat kader graag zou zien, is een soort flexibele rups. “Bijvoorbeeld een tandemasser met een rupsstel
dat je kunt gebruiken als je in het land bent”, vertelt hij. Uiteindelijk zal het van de innovaties gaan afhangen welke kant
het op gaat in de ontwikkeling van machines, want dat de
zorg om de bodem steeds belangrijk wordt, staat vast. Of het
nu gaat om behoud van de opbrengstgevendheid van de
bodem of tegen het tegengaan van de CO2-uitstoot, de bodem speelt de hoofdrol en veengrond neemt het voortouw.
TEKST: Herma van den Pol
FOTO’S: LOONBEDRIJF BRAK

Van rups naar flexibiliteit
Het oogsten van maïs wil nog wel eens een uitdaging worden, vooral in natte
omstandigheden. ”Wij zijn altijd al met de maïs in gevecht geweest”, zegt Anthony Brak. Daarom besloot hij op een bepaald moment over te gaan op rupsen. Diverse Caterpillar-rupstrekkers volgden. Op een bepaald moment werd er
een Kemper-hakselaar achter gehangen voor de extreme omstandigheden. De
zelfrijder was er voor de meer normale omstandigheden. Toen bleek dat de
Kemper amper werd gebruikt, werd bij de inruil van de zelfrijder de keus gemaakt om over te gaan op een hakselaar met rupsbanden. De keus viel op een
New Holland, waar je rupsbanden op kunt zetten en als tussenoplossing ook
nog voor dubbellucht kunt kiezen. Het voordeel van dit systeem ten opzichte
van het oude systeem is dat hier een achtrijige maïsbek voor hangt, wat positief
is voor het uur- en hectaretarief.
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