: ALGEMEEN

OVLAC

Schrapen en
raspen als
zaaibedbereiding
"Ecoploeg is een verkeerde omschrijving van de Ovlac"
stelt Frans Koeckhoven van bedrijf Koeckhoven.net. De
doorontwikkelde Ovlac werkt weliswaar met een rister maar de
bewerking is een zaaibedbewerking waarbij het zaai- of plantbed
wordt klaargemaakt. Een betere omschrijving is krabbelen of
schrapen van het zaai/plantbed, op de diepte die je wilt.
Koeckhoven biedt sinds vijf jaar de Ovlac aan en heeft in de afgelopen 5 jaar al vele
doorontwikkelingen gedaan aan de machine. Niet zonder resultaat want er zijn inmiddels vele machines in Europa afgeleverd. Er staan zelfs machines klaar voor aflevering
naar Tsjechië en Rusland. Inmiddels is ook de tweede op één bedrijf afgeleverd.

Contact
Koeckhoven.net maakte het verschil door de Ovlac recht achter de trekker te bouwen. Dat betekent altijd een tractor die geen last heeft van scheeftrekken en dus niet
hoeft te corrigeren. GPS, Vario techniek of ploeg besturing is niet meer nodig en dus
ouderwets. Dat bespaart frictie in de techniek en in de grond maar vooral heel veel
vermogen. Met 85 PK een Ovlac met acht (8) risters trekken is geen enkel probleem.
Een machine recht achter de trekker betekent niet rijden in een ploegvoor. Maar
dat is niet hetzelfde als voorkomen van een zool. Het rister van de Ovlac is dusdanig
ontwikkeld dat er geen vaste zool ontstaat. Het rister krabbelt over de laag onder
de bewerking zonder te 'smeren'. Er blijft contact met de rest van de bouwvoor ligt
Koeckhoven toe. Over de term “waterberging” wordt nu anders over gedacht!

Rijpaden
In de splinternieuwe productie hal in Ursem in de Noord Hollandse Schermer polder
laat Koeckhoven de nieuwste ontwikkelingen zien. Aan het einde van de las straat is
de ontwikkelruimte met moderne faciliteiten. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de
“Rijpaden Ovlac” met een verstelbare bok, zodat de rijpaden in tact blijven. Een andere
nieuwe ontwikkeling is een inlegger met een afwijkende draaiing op het uiteinde van
het JK rister die zorgt dat de bovenste laag echt wordt weggewerkt. De Ovlac maakt
geen gebruiken van voorscharen.

Mulchen
In de ontwikkelruimte zijn ook nieuwe combinaties te zien: bijvoorbeeld met de Moreni kopeg die doorontwikkeld is tot Mulcher doormiddel van Samurai tanden waarvan
er drie zijn gemonteerde per Rotor. Deze tanden maken een poetsbeweging waarmee
het blad van de wortel wordt gescheiden. Onkruid, gras en groenbemesters kunnen
niet snel meer verder groeien. De veel gebruikte frees werkt in 'hapjes', waardoor er
nog grond, wortel en bladgroen aan elkaar zitten. Hierbij is het risico dat onkruid weer
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Gebruikerservaring
Appleman Vegetables in Stompetoren teelt zowel
broccoli, bloemkool als sluitkool op diverse gronden
waaronder zware grond van 50% afslibbaar. Sinds een
10tal jaren wordt geïnvesteerd in bodemverbetering
door maximaal aanvoer van vaste dierlijke mest,
afspraken over bodemonderhoud met verhuurders.
Vastigheid in van de te gebruikte percelen en een
afgestemde rotatie. En maximaal inzet van groenbemesters. Onderdeel van bodemonderhoud is een
niet kerende grondbewerking. Het idee er achter is
de organische stof uit de dierlijke mest maximaal beschikbaar maken voor de plantenwortels. De keuze
voor een Ovlac in combinatie met een versnipperaar
is het inwerken van de groenbemester. Daarbij zorgt
de groenbemesterfrees voor fijne delen en de Ovlac
voor de inwerking in de bovenlaag. De bewerking
vindt plaats in het voorjaar voor het planten van de
kool. De inspanning om de grond te verbeteren heeft
geleid tot grond die relatief makkelijk te bewerken
is. Aangepaste machines helpen mee om de grond
verder te verbeteren. Een betere grond leidt aantoonbaar tot een makkelijker groeiend gewas dat
daardoor beter bestand is tegen moeilijke omstandigheden. En uiteindelijk leidt tot een beter product.

verder groeit. Naast mulchen heeft de Moreni ook
een egaliserende werking door de drie tanden worden de bovenlaag verspreid onder de machine. De
Moreni werkt ook bovengronds om bodemleven
te sparen. Deze combinatie maakt het mogelijk om
na een teelt van groenbemesters het zaai/plantbed
voor 100% zwart te maken in één werkgang.

Voorjaar
De ontwikkeling van het open rister maakt dat de
verwering van de bewerkte grond sneller gaat. Dat
leidt tot de vraag of voorjaars- of najaar bewerking
aan te raden is. 'Ook op zware grond is voorjaarsbewerking goed mogelijk aldus Koeckhoven. Het
open rister zorgt voor verruwing van de bewerkte
grond. Daarbij is er de mogelijkheid van een aandruk\verkruimel rol. Verwering is mogelijk maar
de belangrijkste eis is contact met de ondergrond.
Speciaal voor het voorjaarsploegen op zware klei is
er een nieuw model aandrukrol ontwikkeld.
De bodem op orde is de belangrijkste basis voor
een goede plantengroei. Dat is een alom aanvaard
principe. Daarbij horen bewerkingen en machines
die de bodem op een passende manier kunnen
onderhouden en verbeteren. De ontwikkeling van
deze machines door gedreven creatieve geesten als
Koeckhoven betekent meer passende mogelijkheden voor de teler.
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