Bedrijfsvoering

Voorjaar betekent topdrukte voor het
loonwerkbedrijf Mechanisch Schoon van
Pim Clotscher. Hij trekt met zijn dieplader
en landbouwwerktuigen langs de bedrijven
in de regio om verschillende teelten te
verzorgen. Om een teelt tot succes te
maken, moeten de werkzaamheden op het
juiste tijdstip en met de juiste mechanisatie
worden gedaan.
Tekst Leen Janmaat | foto Mechanisch Schoon

Het gaat om de juiste combinatie van technieken

Pim Clotscher verzorgt
de gehele teelt
I

n de praktijk combineert Pim meerdere
activiteiten, naast teeltadviseur voor
Neutkens Zaden verbouwt hij zelf gewassen op gehuurd land. Daarnaast verhuurt
hij zichzelf om de teelt voor met name
veehouders te verzorgen. Een totaalpakket dat bestaat uit ploegen, klaarleggen,
zaaien en de onkruidbestrijding. Met
name de mechanische onkruidbestrijding
heeft hij goed in de vingers. Onkruidbeheersing begint al met de grondbewerking
ofwel het vlak leggen van het perceel;
“Vanaf het ploegen doe ik het liefst alles
in eigen beheer. Reguliere loonwerkers
houden vaak geen rekening met mechanische onkruidbestrijding of met organische stof. Met een gewone ploeg wordt
vaak geel zand opgeploegd. Mede daarom
werk ik met een ECO-ploeg. Deze ploegt
ondieper en daardoor blijven bodemleven
en organische stof bovenin”
Een deel van de machines is uitgerust
met GPS, maar bij onkruidbestrijding

is een goede combinatie van technieken
misschien nog wel belangrijker.; “Om
deze reden gebruik ik een zelfgebouwde
werktuigdrager, waarmee ik in één werkgang nauwkeurig kan schoffelen, vingerwieden en eggen. Ondertussen beschikt
Pim over meerdere trekkers en machines.
Hij kiest bewust voor lichte trekkers en
werktuigen. Dit om bodemdruk te be
perken.

gewas”. De zorg voor de teelt gaat door tot
het gewas is gesloten. Voor de oogst zijn
andere loonwerkers beschikbaar. Dit jaar
schat Pim het areaal dat hij verzorgd in
op 150 ha. Dit werk combineert hij met
de advies & verkoop van zaaizaden en de
eigen teelten. Overdag neemt hij telefoontjes aan en in de avond kruipt hij achter
de laptop om e-mails te beantwoorden.
Slapen doet hij vaak ergens op route.

Ook voor voedergewassen komt het
erop aan dat de werkzaamheden goed
en op het juiste tijdstip plaatsvinden. Bij
veehouders krijgen andere zaken vaak
voorrang waardoor de aandacht voor het
gewas verslapt. Als het misloopt, stoppen
veehouders met voedergewassen; “Vaak
werd ik gebeld als het al te laat was, in dat
geval kon ik de rommel opruimen. Nu ik
zelf kan plannen en handelen, voorkom
ik dat het uit de hand loopt. De veehouder
heeft meer tijd voor het vee en ruwvoerwinning, ik geef aandacht aan het voeder-

Voor komend jaar heeft hij nieuwe plannen; “Ik ben begonnen met de bouw van
een doorzaaifrees waarmee ik klavers
en kruiden kan doorzaaien in bestaande
(dichte) graszodes. Dit is vooral interessant in gebieden waar niet gescheurd kan
of mag worden. De belangstelling voor
diversiteit in grasland neemt toe. Als
dit goed werkt, zal ik “doorzaai rondes”
plannen en het werkgebied verder uitbreiden, nu richt ik me nog op de provincies
Zeeland en Brabant.

Bedrijfsgegevens
Eigen teelten op huurland: aardappels en
mais
Loonwerk teeltverzorging: snijmais, suikermais, sorghum, zonnebloemen, aardappels,
granen, spinazie en (bruine) bonen.
Werktuigen: Werktuigdrager en trekkers (2),
Treffler-eggen, Ecoploeg, zaaibedbereider,
zaaimachine, verschillende schoffeltuigen
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