Ovlac-ploeg levert
goed werk af
De ene teler testte hem uit, de ander kocht er een, en een derde huurde hem. De
Ovlac-ploeg van Koeckhoven uit Ursem heeft zijn weg gevonden in de praktijk.
Drie ondernemers zijn positief, al zijn er ook wel een paar kanttekeningen te
plaatsen bij deze nieuwe ploeg.
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V

orig jaar trok tijdens de Open middag die
Delphy Bloembollen in Lisse hield de Ovlacploeg veel belangstelling. Een ploeg waarbij de
tractor niet door de bouwvoor hoeft te rijden
en ook nog eens op een minimale diepte van 5 cm kan
ploegen: dat was bijzonder. Importeur Frans Koeckhoven
legde toen al uit, dat het hier om een ploeg uit Spanje
gaat, die door Koeckhoven van een door hem zelf ontworpen ploegrister wordt voorzien. Omdat er bovenover
wordt gereden en minder diep geploegd, is er aanzienlijk
minder trekkracht nodig voor een ploeg die acht scharen
of meer breed is. Drie bloembollenkwekers kijken met
tevredenheid terug op hun eerste ervaringen met deze
nieuwe ploeg.

TWEEDE PROEF
Afgelopen jaar zijn verschillende ondernemers met de
ploeg aan de slag gegaan. Daaronder Ivan Dogterom van
Dogterom Flowerbulbs uit Oude-Tonge. Het bedrijf ploegt
al tien jaar bovenover, maar wilde testen, omdat deze
ploeg ondiep kan werken. Vorig najaar zijn twee perce-

len op het bedrijf met een geleende ploeg bewerkt. “We
hebben deze twee percelen tulpen het hele groeiseizoen
gevolgd en vergeleken met de overige percelen. We hebben geen verschillen gezien in de stand van het gewas
en de beworteling. We gaan komend jaar opnieuw een
paar percelen met deze ploeg ploegen en opnieuw kijken
wat de resultaten zijn. Tot nu toe zijn de ervaringen
positief.”

LET OP GEWAS
Jacq Burger van Burger Bloembollen uit ’t Zand heeft de
ploeg aangeschaft, na een jaar van uittesten. Op de zandgrond op hun bedrijf bevalt deze ploeg goed. “We willen
al langer ondiep ploegen, om op die manier de organische stof beter bovenin de bouwvoor te houden. Met een
gangbare ploeg lukt dat niet, die gaat al gauw 40 cm diep.
Wij werkten al minder diep: 32 tot 35 cm, ondieper ging
niet. Na een jaar proefdraaien besloten we om zelf een
Ovlac-ploeg aan te schaffen. We hebben een achtschaar
ploeg, waarmee je per keer 3,08 meter meeneemt. Op die
manier kun je een hectare per uur ploegen.”
Burger heeft wel een kanttekening bij deze ploeg. “Je
moet wel je grondbewerking aanpassen. Als er bijvoorbeeld een groenbemester heeft gestaan op een perceel,
dan moet er wel voor zorgen dat die al goed kort is gemaakt. Doe je dat niet, dan komt er te veel materiaal in
de bovenlaag terecht, waardoor je bij het planten problemen kan krijgen met het stropen van je machine. Verder
is het wel een voorwaarde dat je GPS op de tractor hebt,
zodat je goed recht blijft rijden.”

VEERTIG HECTARE
Afgelopen voorjaar huurde J.M. van Berkel uit Hillegom
voor het eerst deze nieuwe ploeg. Bas Ruijgrok van J.M.
van Berkel kwam op de Mechanisatietentoonstelling
Frans Koeckhoven tegen, die hem over het verhaal achter deze ploeg informeerde. “Het voordeel van ondieper
ploegen sprak mij heel erg aan. We waren daar op ons
bedrijf al langer over aan het nadenken. We begin in
maart al met het planten van gladiolen en Ornithogalum saundersiae voor de snijbloementeelt. Voorafgaand
daaraan ploegen we het land. Met een gangbare ploeg
breng je de voedingsstoffen naar onderen en haal je
koude grond naar boven. Juist voor die vroegste teelt
wil je dat liever niet. Daarvoor wil je de voedingsstoffen
bovenin houden en de warmte van de bovengrond vast
houden. We hebben de ploeg afgelopen voorjaar kunnen
huren. Ik heb er veertig hectare mee geploegd. Wat me
opviel was de mooie, kerende werking. Verder bleek de
compost die we voor het ploegen hadden gestrooid na
het ploegen mooi rond de bollen te liggen. Dat verraste
ons. Dit najaar gaan we er weer een aantal percelen mee
ploegen.”
Ruijgrok heeft ervaren dat het te ploegen perceel wel
goed vlak moet liggen. “Omdat je zo ondiep ploegt, is
een vlak perceel echt nodig. Bij dieper ploegen kun je
een ongelijk perceel nog wel een beetje vlakker krijgen,
maar bij deze ploeg gaat dat minder goed. Ook moet het
land wel schoon zijn, anders gaat het bij het planten
stropen. Maar verder is het echt een verbetering ten
opzichte van de standaard ploeg.”

Meer informatie over
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de Ovlac-ploeg: www.koeckhoven.net
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