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Bezoekers aan
			 het denken gezet
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DEMONSTRATIE MET HET
INWERKEN VAN EEN VANGGEWAS

Links de fijn liggende grond na de bewerking met de Kuhn Biomulcher, rechts de grof liggende grond na de Güttler SuperMaxx.

Begin maart organiseerde Grondig Boeren met Maïs op Proefboerderij Vredepeel een demonstratie
met het inwerken van een vanggewas. De bezoekers konden zien wat het resultaat was van een
bewerking met twaalf verschillende machines op de dag voor de demonstratie. Wat de beste machine
is, werd op de demonstratie niet duidelijk, maar de bezoekers werden wel aan het denken gezet.
In Nederland moeten we na de maïs op zand- en
lössgrond verplicht een vanggewas telen, zodat
dit de nutriënten vastlegt die de maïs niet heeft
opgenomen. Deze voedingsstoffen kunnen ter
beschikking komen van het volggewas. In heel
veel gevallen is dit opnieuw maïs. Willen deze
voedingsstoffen beschikbaar komen voor de maïs
op het moment dat deze daar behoefte aan heeft,
dan is het zaak het vanggewas vroegtijdig en
goed te vernietigen. Dit voorkomt dat het vanggewas de voedingsstoffen gaat gebruiken voor
zijn eigen ontwikkeling.

DEMONSTRATIE

‘OM DE VOEDINGSSTOFFEN OP HET
GOEDE MOMENT
BESCHIKBAAR TE
LATEN KOMEN, IS HET
ZAAK HET VANGGEWAS
VROEGTIJDIG EN GOED
TE VERNIETIGEN’
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De projectgroep Grondig Boeren met Maïs organiseerde daarom op Proefboerderij Vredepeel een
demonstratie met het onderwerken van een
vanggewas met de focus op rietzwenkgras. Daarvoor werden maar liefst dertien leveranciers van
machines uitgenodigd. Wel misten we het systeem van de kettingeg (Kelly, Fliegl en Dalbo). De
machines werden niet in werking getoond, maar
bewerkten een dag voor de demonstratie het
perceel. Op de demo zelf kregen de bezoekers in
kleine groepjes uitleg over de machines en konden ze zich een beeld vormen van de werking van
de machines op dat moment.
De organisatoren gaven tijdens de demonstratie

niet aan welke machine het beste resultaat opleverde. Doel was om de aanwezigen te laten nadenken over welke machine of methode het best past
op hun bedrijf, onder hun eigen bedrijfsomstandigheden, daarbij in acht nemend welke gewassen
ze op het eigen bedrijf telen, wat de volggewassen
zijn, welke vanggewassen of groenbemesters ze
telen en met welk doel. Ook of ze een kerende of
niet kerende hoofdbewerking toepassen en wat
het beste past bij de portemonnee en het beschikbare trekkervermogen zijn daarbij afwegingen.
Het verhaal dat we hier schetsen, is gebaseerd op
wat we tijdens de demo zagen. Hierbij de kanttekening dat het beeld direct na de demo heel anders kan zijn dan op het moment van de
hoofdbewerking of na de hoofdbewerking. Pollen
gras die los liggen, kunnen weer uitlopen en vastgroeien of er is een dichte laag organische stof
ingekuild, die daardoor onvoldoende verteert.

GOEDE MACHINE, VERKEERDE MOMENT
Kverneland werkte met een combinatie van klepelmaaier in de fronthef en een rotorkopeg achter. De kopeg werd op verschillende manieren ingezet: één strook met de tanden slepend en één
met de tanden stekend. In het eerste geval worden de pollen gras door de tanden naar beneden
gedrukt, in de tweede stand worden ze omhoog
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gehaald. De pollen zijn hier ook iets groter. Het
werken met een dichte aandrukrol achter de kopeg was geen succes.
Kverneland zette ook de vierbalks cultivator
Turbo in. Wanneer deze met vleugelscharen is
uitgerust, wordt de grond over de volle breedte
doorgesneden. De grond werd één of twee keer
bewerkt. In het laatste geval werden de pollen
rietzwenk wat meer bovenop gelegd. De zware
vingereg achter de Turbo trekt de gewasresten
ook omhoog, zodat ze kunnen uitdrogen. De
grond lag behoorlijk grof.
Evers kwam met een combinatie van een snijwals
voor op de trekker en een schijveneg erachter. De
snijwals heeft twee messenrollen met een verschillende diameter, zodat er een verschil is in
toerental. Bovendien zijn de messen kruislings
aangebracht, waardoor ze nooit op dezelfde plek
snijden. De messen op de voorste rol zijn gekarteld, waardoor ze volgens Evers het gewas lossnijden van de grond.
De schijveneg van Evers was een tweebalks, maar
Evers heeft ook een vierbalks in het programma.
De schijven hadden een diameter van 56 centimeter. De naloop-buizenrol heeft een diameter van
62 centimeter. De Evers-snijwals bewerkte het
korte gewas nauwelijks. In een massaal gewas als
bijvoorbeeld bladrammenas wordt dit gewas wel
sterk verkleind. De grond lag behoorlijk fijn.
De Catros XL van Amazone heeft een voorsnijwals.
Deze heeft een kleine diameter, waardoor het
toerental hoog is en de machine niet vervuilt. De
messen verspringen, zodat de wals niet gaat springen. De schijven van de Catros zijn inderdaad XL,
met een diameter van 61 centimeter. Deze schijven leveren vooral op zware gronden goed werk.
Op de zandgrond van de Vredepeel waren de schijven van 51 centimeter wellicht beter op hun plaats
geweest. De matrix-nalooprol met een diameter
van 65 centimeter was ook een beetje overkill.
De Evers-snijwals heeft twee
rollen met een verschillende
diameter. De messen van de
eerste rol zijn gekarteld.

GROTE SCHIJVEN
Het principe van de Väderstad Carrier XL 650 is
enigszins vergelijkbaar met dat van de Catros, al-

leen verschilt de uitvoering flink. Niet alleen is de
werkbreedte van de Zweed met 6,25 meter een
stuk groter dan de 3,00 meter van de Duitse machine en is de Väderstad getrokken, maar ook de
diameters van de voorsnijwals en de nalooprol
verschillen. Alleen de schijven hebben een overeenkomstige diameter. Homburg toonde de
CrossCutter-schijf, als alternatief voor de voorsnijwals, maar deze was niet gemonteerd en had
vooraf ook niet gewerkt.
De 64 centimeter grote schijven van de Lemken
Rubin 10 snijden de grond over de volle werkbreedte door. Ze zijn zo gemonteerd dat ze geen
zijdelingse speling hebben en dus altijd de goede
stand hebben ten opzichte van de bodem. Deze
schijven kunnen een lang gewas verwerken. Egvelden tussen de rijen schijven zorgen ervoor dat
dit gewas wordt verspreid en dat het gewas uit
de eerste rij schijven de tweede niet laat vollopen. Voor op de trekker zat een Ceres GreenCutter-snijwals, maar deze had in het rietzwenkgras
niet veel effect.
Als alternatief voor de Rubin heeft Lemken de
Kristall-vleugelschaarcultivator, een echte allrounder. Voorzien van de brede vleugelscharen
snijdt hij volvelds. De Kristall laat het veld wat
grover achter. Lemken had voor een goede werking het veld liever diagonaal bewerkt, maar dat
was in het kader van de demo niet mogelijk.
De SuperMaxx is de enige machine van Güttler
zonder de befaamde Güttler-nalooprol. De SuperMaxx is een zevenbalks cultivator en hij heeft
evenveel tanden als de vijfbalks versie. Dat betekent dat de ruimte tussen de tanden groter is en
er daardoor minder risico is op vollopen. Door de
dubbele krul werken de tanden altijd op dezelfde
diepte. De voorste twee tandrijen waren uitgerust met smalle beitels, waardoor niet de hele
breedte werd doorgesneden. De Güttler liet het
meest grove beeld achter.
De Kuhn Biomulch is gebaseerd op de frees, maar
de tanden zitten aan weerszijden van de schijf op
de freesas, zodat ze elkaar overlappen. De messen
staan meer scheppend, zodat ze meer grond op-

‘OP DE DEMO ZELF
KONDEN DE
BEZOEKERS ZICH
EEN BEELD VORMEN
VAN DE WERKING
VAN DE MACHINES
OP DAT MOMENT’

De Ceres GreenCutter komt
goed tot zijn recht in een
lang gewas. De Lemken
Rubin die volgde deed zijn
werk naar behoren.
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De Güttler SuperMaxx is een zevenbalks cultivator met een naloopeg.
Hij liet de grond vrij grof achter.

werpen. Dat zie je, omdat de machine werkt met
de achterklep open. Hierdoor werpt de machine
grond en pollen ver weg en blijven de pollen en
grasresten bovenop liggen, zodat ze kunnen uitdrogen. De Kuhn werkte vanwege de sporen in het
perceel op een diepte van zeven centimeter en dat
is eigenlijk te diep. De Kuhn liet de grond het
meest fijn liggend achter.

NIET-KERENDE GRONDBEWERKING

‘DE OOGST VAN DE
SNIJMAÏS HAD WAT
SPOREN ACHTERGELATEN EN DAT
WERKTE DOOR IN DE
WERKING VAN
SOMMIGE MACHINES’

De Kuhn Biomulch is
ontwikkeld op basis van
een frees, maar heeft een
andere vorm en plaatsing
van de messen.
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Rath is een Oostenrijkse specialist in niet-kerende
grondbewerking en importeur W.N. Kramer had
met de Geohobel van dit merk gewerkt. Dit is een
kruising tussen een langzaam draaiende frees en
een spitmachine met kleine rotor. Hij laat de
structuur van de grond goed intact. De machine
heeft de dieptewielen aan de zijkant zitten en kan
hiermee heel ondiep werken. De rol aan de achterzijde van de machine sluit de grond af, zodat een
anaerobe vertering van het materiaal plaatsvindt.
Koeckhoven had gewerkt met een combinatie
van een Moreni-kopeg en een Ovlac/Koeckhoven-ploeg. Het bijzondere aan de kopeg is dat hij
drie tanden per rotor heeft. Koeckhoven heeft
deze tanden voorzien van zijvleugels op verschillende hoogtes, zodat ze het gewas goed kunnen
verwerken en verkleinen. Dat was goed te zien
op de strook die het zonder de ploeg had bewerkt. De ploeg werkte op een diepte van zes

Rath is specialist in niet-kerende grondbewerking. De Geohobel draait op een laag toerental en laat daarbij de structuur van de grond intact.

centimeter, waardoor er geen sprake is van een
kerende grondbewerking. De ploeg was voor de
helft uitgerust met ondergronders en was voorzien van een aangebouwde schijvenpakker. De
grond lag er op het oog heel netjes bij.
Maschio was aanwezig met een combinatie die
op veel boerderijen aanwezig is, namelijk een
klepelmaaier in de fronthef en een hakenfrees
achterop. De frees heeft een werkbreedte van
2,80 meter, met een 3,00 meter brede nalooprol,
zodat er een goede overlap is. Het is een allround
combinatie, geschikt voor vele toepassingen, en
hij liet hier goed werk zien.
De Imants-spitcombinatie is een machine voor
de hoofdgrondbewerking. Hij bestaat uit een rij
woelertanden voor de diepe bewerking, een
spitrotor voor ondiep spitten en een Eco-Mix-harkrol voor de zaaibedbereiding. De Imants had de
dag tevoren gewerkt na een voorbewerking van
het vanggewas door de Güttler en de Maschio.
De profielkuil toonde aan dat de gewasresten
heel netjes in de toplaag van de grond zijn gebleven, waar de bacteriële werking het grootst is,
precies zoals de bedoeling is. Op deze manier is
deze spitcombinatie na het vroeg verkleinen van
het vanggewas een perfecte machine voor de
hoofdbewerking, waarmee ook in dezelfde werkgang kan worden gezaaid.

De Moreni-rotorkopeg heeft
drie tanden per rotor.
Koeckhoven zette
zijvleugels op de tanden.

