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Lemken houdt het
oppervlakkig

py

Lemken nodigde ons uit op een – toen nog – kurkdroge stoppel om de
laatste nieuwigheden te ontdekken in hun gamma grondbewerkings
machines. Lemken had vooral aandacht voor het ondiep bewerken van
stoppel om de bodem te sparen en het onkruid te onderdrukken.
Tom Destoop, verantwoordelijke Mechanisatie

S

co

inds 2016 heeft Lemken in het
Duitse Alpen zijn eigen ‘Agrofarm’, een heus opleidings
centrum voor zijn dealers en personeelsleden. De laatste jaren worden er
ook steeds meer klanten opgeleid om
hun machines correct te gebruiken.
Lemken ontvangt er jaarlijks ongeveer
4000 bezoekers. Door corona zullen
het er dit jaar uiteraard minder zijn.
Ondanks alles bekijkt Lemken-CEO
Anthony van der Ley de toekomst
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positief. Corona treft de economie
minder hard dan initieel gedacht en
dan de stemmingsmakers laten uitschijnen. Van der Ley is wereldwijd
actief en ziet bijvoorbeeld wel een grotere impact op hun gamma in China en
India omdat er sterk gesnoeid wordt in
de subsidies. De grootste uitdaging
voor de landbouw in West-Europa is
volgens van der Ley de droogte.
Lemken is gestopt met spuittechniek
en zet resoluut in op mechanische

onkruidbestrijding. Van der Ley wil
25% per jaar groeien met Steketee.

De Koralin moet onkruid
ondiep afsnijden
De Koralin is een cultivator die stoppels heel ondiep afsnijdt en zo onkruiden of zelfs groenbedekkers kan vernietigen. De kleinste uitvoering is
6,6 meter breed en is dus enkel
gemaakt om veel capaciteit mee te
draaien. De machine heeft eerst twee
rijen schijven. Elke schijf staat zo opgesteld dat ze precies gevolgd wordt door
één van de beitels. De schijven maken
dus een snede in de stoppel zodat de
beitel in de bodem kan dringen én daar
ook diepte kan houden. De beitels zijn
een soort ganzenvoeten van 35 cm
breed en overlappen 2,5 cm. Ze staan

Mechanisatie

De Karat, multi-inzetbaar
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De brede en beperkt inzetbare Koralin
lijkt niet onmiddellijk opportuun voor
onze Vlaamse landbouwers. Toch is er
voor het principe van ondiep werken
wellicht iets te zeggen. Om te vermijden dat je een aparte machine moet
kopen, heeft Lemken een alternatief
achter de hand met de klassieke
Karat-cultivator. Het snelwisselsysteem van Lemken laat toe om in een
beperkte tijd de beitels te wisselen.
Op een driemeterexemplaar gaat het
om 11 stuks. Iemand met een Karat in
huis die geïnteresseerd is in ondiep
werken, kan dus met een set andere
beitels van ongeveer 1500 euro de
techniek uitproberen.
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Alle stoppels en onkruiden zijn op
dezelfde diepte, zeer kort afgesneden.
Enkel in de spuitsporen is het nodig
om een diepere bewerking uit te
voeren. Over de gehele werkbreedte
zijn zo goed als alle wortels netjes
afgesneden.

Elke grondbewerking
is eigenlijk een
mechanische
onkruidbestrijding.

co
De schijven zijn zo opgesteld dat ze
precies daar waar de ganzenvoeten de
grond in moeten een insnede maken in
de stoppel. Op die manier blijven de
beitels in de grond op dezelfde diepte.

te werken. Het idee achter deze techniek is dat de stoppel na de oogst wordt
losgewerkt. Achtergebleven granen en
onkruid schieten dan samen op in een
soort vals zaaibed dat in een volgende
bewerking vernietigd wordt. De
behandeling kan dus een paar keer
herhaald worden, telkens een beetje
dieper zodat er een verse snede kan
gemaakt worden. Op zware gronden
kan de machine in februari worden
ingezet als alternatief om onkruid of
groenbedekker af te doden.
Om zo ondiep te werken, is het best dat
de tanden zeer stug gemonteerd zijn.
Met trillende tanden zouden er te veel
stukken onbewerkt zijn. De Koralin
kan getrokken worden met een trekker
van 200 pk en rijdt makkelijk aan 12
km/uur.
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ver (30 cm) van elkaar om opstopping
te voorkomen. De machine wordt op
diepte gehouden door steunwielen. De
diepte kan hydraulisch worden ingesteld, de walsen achteraan zijn daarvoor niet nodig en kunnen worden vervangen door een eg die de biomassa
beter verspreidt over het loopvlak én
het onkruid nog even opschudt.
De machine kan werken op 2,5 cm
diepte. Lemken beweert dat dit een
enorm voordeel oplevert. De bodem
wordt minder beroerd én de capillaire
waterkolom wordt oppervlakkig
onderbroken zodat de verdamping
gestopt wordt en de bodem niet dieper
uitdroogt.
Initieel was er vooral belangstelling
vanuit de biowereld omdat de onkruidbeheersing daar uiteraard belangrijk is.
Lemken ziet echter ook bij de gangbare
landbouw heel veel interesse. Zeker in
het kader van de Round Updiscussies.
Belangrijk uitgangspunt bij het gebruik
van een dergelijke ondiepe techniek is
dat de basisbodemconditie in orde is
zodat een landbouwer niet diep hoeft

Ook met de ‘gewone’ Karat kan ondiep
gewerkt worden mits de montage van
speciale schoffels. Dankzij het snelwisselsysteem kan dit vlot gebeuren.

Om ondiep te kunnen werken is het
cruciaal dat de messen op de schoffels
zeer goed snijden en ook blijven snijden. Daarom zijn ze afgewerkt met
widia. De Karat regelt zijn diepte wel
op de looprol en heeft geen rij schijven
vooraan. Daarom is de minimale diepte
5 cm in plaats van 2,5 cm. ->
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Om preciezer te kunnen werken kunnen steunwielen worden gemonteerd.
In dat geval wordt de topstang ook
beter door een ketting vervangen.

bo

Bewerk zo ondiep
mogelijk, maar zo diep
als nodig.
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Voor wat grondbewerking betreft ziet
Lemken de verkoop van ploegen ten
opzichte van schijveneggen opnieuw
wat in het voordeel van de ploeg. Ploegen blijft dus belangrijk voor vele landbouwsystemen. De schijveneg is
ondertussen toch ook volledig ingeburgerd om de stoppel of groenbedekker te vernietigen. Steeds vaker wordt
er ook gecombineerd met eenvoudige
zaaitechnieken om groenbedekkers in
één werkgang in te zaaien.
De schijveneg van Lemken, de Rubin 10,
blijft goed in de markt liggen. De
belangrijkste kenmerken van deze
machine zijn de symmetrisch opgestelde schijven van het linkse ten
opzichte van het rechtse deel. Hierdoor
trekt de machine niet schuin achter de
trekker en sluiten de werkgangen netjes op elkaar aan. Daarnaast zien we
dat alle schijven apart opgehangen zijn.
Hierdoor kunnen ze individueel obstakels opvangen én is de lagering optimaal gepositioneerd aan de achterzijde
van de schijf. Voor gelijk welke schijveneg geeft Lemken nog mee dat licht
schuin én voldoende snel rijden kritische succesfactoren zijn.
Lemken had via de overname van Steketee de ‘ecoploeg’ van Rumptstad in
zijn gamma opgenomen. Nu liet Lemken weten geen markt te zien in deze
specifieke ploegen ontworpen om
ondiep te rijden. Temeer omdat met de

en

Consolideren van bestaand
gamma

Het ‘on land’ ploegen werkt erg comfortabel met gps-RTK-ondersteuning. De
Juwel 8 i kan makkelijk vanuit de cabine omgeschakeld worden naar ‘in de voor’.
Met de Juwel-ploeg kan ondiep geploegd worden tot iets minder dan 15 cm diep.
Dit is wel de limiet om vlak ploegwerk af te leveren.

klassieke Juwel-ploegen ook ondiep
gewerkt kan worden als de gebruiker
dat wenst. Met de Juwel kan op 15 cm
gewerkt worden, zowel ‘on land’ als in
de voor. Een voorwaarde voor ondiep
ploegen is wel dat het veld al behoorlijk
vlak ligt en dat er geen al te diepe sporen gemaakt werden. Door ondieper te
ploegen hou je de organische stof en
het bodemleven boven in de bouwlaag.
Er moet echter voldoende diep
geploegd worden om gewasresten of

groenbedekker ook wel onder het
oppervlak te kunnen draaien.
Bij ondiep ploegen wordt meestal ‘uit
de voor’ of ‘on land’ geploegd. Het ‘on
land’ ploegen is praktisch enkel mogelijk met gps-RTK-ondersteuning en
wordt moeilijk wanneer de bovenlaag
te nat wordt. Met de Juwel 8 i kan vanuit de cabine alles ingesteld worden; zo
kan er ook makkelijk overgeschakeld
worden naar ‘in de voor’ bij nattere
omstandigheden. n

