nd
bo
en
er
Bo
ht

rig

Dossier Mechanische
onkruidbestrijding

co

py

Bijna alle constructeurs die actief zijn in de mechanische onkruidbestrijding zijn constant bezig om hun
machines te verbeteren. Mechanische onkruidbestrijding zit duidelijk in de lift en is al lang niet meer uitsluitend voor de biologische landbouw ontworpen. Dat zie
je niet alleen door de evoluties bij de ervaren constructeurs, maar ook bij nieuwe spelers, die hun eerste
machines op de markt brengen. Voor de eindgebruikers
– land- en tuinbouwers, loonwerkers – is dit een goede
tendens. Meer merken betekent meer concurrentie en
uiteindelijk zal de hele sector hierdoor sneller evolueren. Misschien kunnen we op die manier zelfs het
voortdurend uitvallen van gewasbeschermingsmiddelen (gedeeltelijk?) opvangen. In dit dossier gaan we in
op de voornaamste nieuwigheden die enkele belangrijke
constructeurs te bieden hebben.
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Mechanisatie
blijft evolueren
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Grof gesteld kunnen we de machines voor mechanische onkruid
bestrijding samenvatten in twee groepen: de wiedeggen en de schoffels.
Welke nieuwigheden hebben de diverse constructeurs op dit vlak te
bieden? We zoomen in op de voornaamste noviteiten bij enkele
belangrijke spelers.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie

B

Fliegl en Pöttinger,
nieuwe spelers
Fliegl en Pöttinger willen de trein van
de mechanische onkruidbestrijding
niet missen. Fliegl heeft voor het eerst
een wiedeg in zijn gamma: de Striegel
STR 610. Pöttinger lanceert ineens een
complete range aan machines.

Fliegl gaat wiedeggen
Door zijn bouw en afregelmogelijkheden zou de wiedeg van Fliegl breed
inzetbaar moeten zijn. De Striegel
STR 610 kan zoals een klassieke wiedeg
worden gebruikt voor het wieden van
onkruid in allerlei teelten zoals mais,
bieten, granen, vollegrondsgroenten …
Daarnaast stelt Fliegl dat de eg ook ->

© FLIEGL

© TWAN WIERMANS
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ij wiedeggen is het de kunst om
het veld zo goed mogelijk helemaal te bewerken met een
intensiteit die groot genoeg is om het
onkruid te bestrijden zonder de teelt te
schaden. ‘Het oog van de meester’ is
hierbij bepalend, maar met een precisiewiedeg is veel mogelijk. De nadruk
ligt op onkruid zo vroeg en zo veel
mogelijk bestrijden als de weersomstandigheden het toelaten.
Bij schoffelen komt het erop neer om
de bewerking zo dicht mogelijk bij de
gewasrij uit te voeren. Om de uitdaging
in de rij aan te gaan, kan je gebruikmaken van vingerwieders of meer geavanceerde technieken. Hierna gaan we in
op enkele belangrijke nieuwigheden bij
zowel wiedeggen als schoffels.

De spanning op de tanden van de wiedeg kan mechanisch worden ingesteld. De
hoek waarmee ze werken laat zich hydraulisch verstellen.
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© PÖTTINGER
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© EINBÖCK

Zo dicht mogelijk bij de planten schoffelen is altijd de boodschap. Als het
gewas klein is, kan dit best met hoekmessen. Als de planten wat groter zijn,
kom je er het dichtst bij met een
gewone schoffel.

Wiedeggen op ruggen?

De compleet nieuwe schoffel van Pöttinger laat zich volledig finetunen zonder gereedschap.
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Dat er veel verandert in de wereld van
mechanische onkruidbestrijding
bewijst ook het feit dat Einböck, een
gespecialiseerd Oostenrijks merk in
mechanische onkruidbestrijding, sinds
vorig jaar in België verdeeld wordt door
Packo-Agri. Einböck stelde onlangs
enkele evoluties voor.
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De Tinecare is de eerste opvallende
wiedeg in het gamma van Pöttinger.
Naast een gepatenteerd compressieveersysteem en grote diepteregelwielen heeft de machine een zeer sterk
frame met optimale gewichtsverdeling.
Deze combinatie zorgt voor een constant hoge kwaliteit aan werkresultaten tot aan de buitenste tand. Werkbreedtes van 6,2 tot 12,2 meter maken
maximale outputs mogelijk voor de

Einböck via Packo-Agri
op de markt

en

Pöttinger biedt voor elk
wat wils

hoogste prestaties en efficiëntie.
De Rotocare is de roterende wiedeg
van Pöttinger. Ze houdt het gewas
intact en is rijonafhankelijk. Naast de
mechanische onkruidbestrijding kan
dit type van machine, dat je bij meerdere merken vindt, worden ingezet
voor een breed scala aan toepassingen.
Denk hierbij aan het opbreken van de
grond, het inwerken van kunstmest en
het beluchten van grasland. Met werkbreedtes tussen 6,6 en 12,4 meter, rijsnelheden van 10 tot 30 km/uur en een
laag benodigd trekvermogen is dit een
kostenefficiënte alleskunner.
Een derde interessante machine is de
Flexcare varioschoffel. Die biedt volledige flexibiliteit bij het werken in
diverse gewassen. De rijafstand, werkbreedte van de schoffelelementen en
fijne aanpassingen van de vingerschoffel zijn volledig instelbaar zonder
gereedschap. In combinatie met het
hydraulische schakelframe is optionele
stuurinrichting met behulp van een
camera beschikbaar. De varioschoffels
zijn verkrijgbaar met werkbreedtes van
4,7 tot 9 meter.

er

ideaal is om grasland te beluchten. De
basis is een gegalvaniseerd chassis dat
wordt ondersteund door zes in de
hoogte regelbare brede wielen. De
wiedeg is opgebouwd met zes rijen
tanden van 8 mm dikte. Via een
hydraulisch systeem bepaal je de spanning op de tanden. Elke veertand is
daarbij verbonden met een spiraalveer,
waardoor de veerdruk over de hele
veerweg gelijk blijft. Met een tandafstand van 3 cm wordt gestreefd naar
een zo goed mogelijke vollevelds
werking. De optimale werksnelheid
ligt tussen 8 en 18 km/uur.

Naast de biologische landbouw richt
Einböck zich ook op de door hen
genoemde fusion farming, een fusie van
gangbare en biologische landbouw.
Met deze gedachte is het gamma van
de Aerostar uitgebreid. Naast de
Aerostar-Classic, -Exact en -Rotation
is er nu ook de Aerostar-Fusion. Deze
wiedeg is uitgerust met tanden die
indirect met een dubbele veer kunnen
worden belast. Door een kleine veer in
de grote veer te monteren, kan je de
druk zeer nauwkeurig regelen. Het
grote voordeel van de indirecte veerbelasting is dat de tand in gelijk welke
positie evenveel druk uitoefent op de

Carré is een Frans merk dat in België
wordt ingevoerd door Steeno. Hun
nieuwe Pressius-wiedeg is uitgerust
met een gepatenteerd systeem voor het
individueel uitheffen en verstelbare
veerdruk van de tanden. Daarnaast is
er op het gebied van schoffeltechniek
verder gewerkt. De vijfde generatie
Econet-preciesieschoffels onderging
een grondige revisie. Het resultaat is
een schoffelmachine met een modulaire bouwwijze, die geschikt is voor
een veelvoud aan gewassen en rijafstanden.

gepatenteerd verstelmechanisme op
elke individuele tand waarmee je de
druk tussen 100 g en 5 kg kan aanpassen. Het ophangsysteem voor de eggetanden is vervaardigd uit uv-bestendige vezelcomposiet, met een grote
treksterkte en flexibiliteit. Bijzonder is
dat elke individuele tand kan worden
uitgeheven, waarmee je de werkbreedte kan aanpassen of kan kiezen
voor een gedeeltelijke bewerking bij
schadegevoelige gewassen. De onderlinge afstand tussen de tanden
bedraagt 25 mm. Om verstopping te
voorkomen, heeft Carré de tanden verdeeld over zes rijen. ->

ht

De Chopstar-Verso is een precisieschoffelmachine die bestaat uit in een
hoek verstelbare schijven, gevolgd door
hoekmessen. Die kunnen het onkruid
tot zeer dicht langs de gewasrij verwijderen. De Row-Guard-camerabesturing staat deze machine toe om met
hoge rijsnelheden te werken. De optionele vingerwieders gaan het onkruid in
de gewasrij te lijf.
Een laatste nieuwigheid bij Einböck is
de Chopstar-Prime. Deze premium
schoffelmachine kan de elementen
dankzij zijn nieuw parallellogram tot
50 cm opheffen. Zo kan het element op
de kop- of in de geerakker (al dan niet
via gps) voldoende worden opgeheven,
zodat het gewas in de dwarsrijen niet
beschadigd wordt. De positie van de
schoffelmessen kan je nu ook zeer snel
en traploos verstellen dankzij een
nieuw Fast-Fit-systeem.
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en
bo
nd

Vernieuwde schoffelmachines

Carré maakt zijn gamma
preciezer

Bo

bodem. Zo zou deze wiedeg bijvoorbeeld probleemloos aardappelruggen
kunnen wieden. De wiedeg wordt dit
voorjaar in alle omstandigheden getest
en gaat vanaf de zomer in volle
productie.

co

Het gepatenteerde systeem voor het
onafhankelijk uitheffen van de veertanden en het variabele veertanddruksysteem geven de Pressius de flexibiliteit en nauwkeurigheid die nodig is
voor een efficiënte onkruidbestrijding
van schadegevoelige gewassen en in
wisselende bodemomstandigheden.
De Pressius onderscheidt zich door een

© CARRÉ
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Pressius-wiedeg
met gepatenteerd
veertanddruksysteem

De tandpunt ligt uit de treklijn. Dit zorgt voor
een zijdelingse beweging, waardoor een volleveldse bewerking plaatsvindt.
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“Bij schoffelen komt het
erop neer de bewerking
zo dicht mogelijk bij de
gewasrij uit te voeren.”

Door de precisieafstelmogelijkheden kan deze wiedeg aan de slag in de meest
fragiele teelten en groeifases.

alle rijafstanden. Door de modulaire
bouwwijze kan je snel wisselen tussen
diverse gewassen en rijafstanden.
Bovendien kan het element worden
voorzien van een breed scala aan werktuigen, zoals openerschijven, wiedeggen, plantbeschermers en vingerwieders.
Het hydraulische hefsysteem voor de
schoffelelementen via Isobus is nu verkrijgbaar in twee versies: een horizontale heffing die overeenkomt met de
beweging van het parallellogram van
het schoffelelement en een verticale
heffing met een grote doorlaat van
maar liefst 53 cm, waarmee je hoge
gewassen tot in een later stadium kan
bewerken. Deze versie wordt komende
zomer leverbaar en is verkrijgbaar in
werkbreedtes van 1,5 tot 12 meter en
rijafstanden tussen 15 cm en 1,5 meter.
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De Pressius wordt volgende zomer
leverbaar en is verkrijgbaar in driepunt-gedragen versies met werkbreedtes van 3 tot 15 meter. Voor bedden- en
groenteteelt worden er werkbreedtes
vanaf 1,5 meter voorzien.

py

Grondige revisie Econetrijenschoffelmachines

co

Door speciaal staal te gebruiken kon
Carré het gewicht van de Econetschoffelmachine reduceren, zodat de
bodemdruk kan worden teruggebracht.
De draaiende delen en de constructie
van de parallellogrammen zijn zo ontworpen dat torsie en speling geen kans
krijgen. Hiermee wordt de precisie van
het besturingssysteem met een of twee
camera’s zonder verliezen doorgegeven
aan het schoffelwerktuig. Er is bewust
gekozen voor één schoffelelement voor

IC-Weeder met herkenning
individuele planten
Als de machine zelf het onderscheid
kan maken tussen het gewas en
onkruid wordt schoffeltechniek nog
effectiever. Hierbij komt kunstmatige
of artificiële intelligentie (AI) te pas.
Lemken en Steketee presenteren nu de
automatische schoffel voor tussen de
rijen, de IC-Weeder, in een AI-versie
die landbouwgewassen zeer goed her-

© STEKETEE

© CARRÉ
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Steketee gaat in de rij
aan de slag

De IC-Weeder Ai van Steketee werkt
op basis van verwerkte camerabeelden
ook tussen de rij. Hij kan rijden aan
een snelheid van 4 km/uur.

Egt de beste!
T: +31(0) 6 300 35 123
E: treffler@manatmachine.com
133637M103393.indd 1
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Met de bandbespuiting kan je 40 tot 60% gewasbescherming uitsparen.
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kent. Zo kan de schoffel ook in
gezaaide gewassen en bij veel onkruid
heel nauwkeurig in de rij voor een
onkruidvrije akker zorgen.
De camera’s voor elke afzonderlijke rij
zijn bij de IC-Weeder AI ondergebracht
in een beschermende behuizing. Zo
kan je ongeacht het omgevingslicht
altijd doorwerken. Tijdens het rijden
sturen de camera’s 30 foto’s per
seconde naar de boordcomputer. Hierdoor wordt ruim 95% van de planten
herkend. De sikkelvormige messen
worden pneumatisch aangedreven. Ze
gaan de rij in en schoffelen tot op 2 cm
van elke plant. De IC-Weeder AI is
sinds dit jaar voor suikerbieten verkrijgbaar en heeft een werkbreedte van
3 meter.

Lemken combineert
schoffeltechniek met
bandbespuiting
Bij schoffelen zit de uitdaging in de
gewasrij. Door een schoffel te combineren met een bandspuit die enkel op
de rij werkt, wordt er veel bespaard op
gewasbeschermingsmiddelen. Lemken
breidt daarom het Steketee-programma uit met de fronttank SprayHub en de SprayKit op de schoffelmachine. De SprayHub heeft een
tankinhoud tot 1500 liter en is uitgerust met een schoonwatertank, handenwastank en vulzeef. De in de
hoogte verstelbare spuitdophouder is
voorzien van een schaal, zodat je de

© LEMKEN

gewenste hoogte en positie makkelijk
kan aanpassen. Zo kan de breedte van
de benodigde spuitband worden afgestemd op de rijafstand, het gewas en de
wijze van toedienen. Afhankelijk van
de toepassing kan je diverse spuitdoppen gebruiken. Speciale rijenspuitdoppen, waarvan de spuitkegel een gelijkmatige concentratie van het middel
over de ingestelde bandbreedte garan- ->

“Bij wiedeggen ligt de
nadruk op onkruid zo vroeg
mogelijk bestrijden als de
weersomstandigheden het
toelaten.”
Boer&Tuinder • 31 maart 2022
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New Holland verfijnt
aanbod en zet verder in
op elektrisch

Pieter Van Oost

adviseur Plantaardige productie, Studiedienst
pieter.van.oost@boerenbond.be

en

New Holland kwam enkele jaren geleden op de markt van mechanische
onkruidbestrijding dankzij de overname van Kongskilde. Nu ze hun
schoffel met camerabesturing kunnen
aanbieden, hebben ze de concurrentie
bijgebeend. De machines maken
gebruik van een 3D-camera met proportionele sturing, waardoor nauw-
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“Soms zet je grote stappen
door ook tussenstappen
te nemen.”
22
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Stimuleer mechanische
onkruidbestrijding
Er is de laatste jaren veel technische
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling
van systemen voor mechanische onkruid
bestrijding. In steeds meer teelten komen
er mogelijkheden, wat een bijzonder
gunstige evolutie is. Geen of minder
chemische onkruidbestrijding toepassen
heeft een positief effect op de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater en
op de biodiversiteit van het perceel en
zijn omgeving. In het huidige GLB was
al een stimulans voorzien voor mechani
sche onkruidbestrijding, maar ook in het
nieuwe GLB vanaf 2023 is dit de bedoeling
van Vlaanderen. Boerenbond vraagt de
Vlaamse overheid om een beperkt gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen toe
te laten in combinatie met mechanische
onkruidbestrijding. Dit zal de transitie
versnellen en meer rekening houden met
de klimatologische omstandigheden
waarin de onkruiden moeten worden be
streden. In een nat jaar, zoals 2021, blijft
de onkruiddruk stijgen bij het uitsluitend
gebruikmaken van mechanische onkruid
bestrijding. Soms zet je grote stappen
door ook tussenstappen te nemen.

keurig werken zelfs onder moeilijke
omstandigheden mogelijk is. Optioneel kan de machine worden uitgerust
met een sectiecontrole op basis van het
gps-systeem van de tractor.
De Xpower-lijn bevat de elektrische
onkruidbestrijders van de groep CNH.
Na de initiële uitvoering op 3 meter
breedte, werd vorig jaar ook de XPU
met 1,2 meter werkbreedte gelanceerd.
Deze smallere versie wordt vooral
ingezet in een stedelijke context, maar
kan ook voor groentetelers interessant
zijn. De groep geeft bovendien aan na
te denken over een uitvoering van de
XPU op arm. Deze uitvoering zou voor
de landbouwsector interessant kunnen
zijn. Daarnaast hoopt men de elektrische lijn in de nabije toekomst te kunnen aanvullen met een toepassing die
enkel werkt tussen gewasrijen. n

nd

deert, zijn bij uitstek geschikt voor
bandaanbrenging in combinatie met
schoffeltechniek. De SprayHub met de
SprayKit wordt dit voorjaar op de
markt gebracht.

De XPU met een elektrische onkruidbrander van 1,2 meter werkbreedte wordt
binnenkort ook op arm verwacht.

LEES MEER
op onze website

Chemie en techniek slim
combineren
Een hybride combinatie van chemische en mecha
nische onkruidbestrijding biedt mogelijkheden. Dat
bleek uit een webinar dat Inagro organiseerde.
Surf naar www.boerenbond.be/slim-combineren

