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Ondiepe grondbewerking

is een trend
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MACHINEDEMONSTRATIE
OP DLG FELDTAGE

Op de DLG Feldtage was er veel belangstelling voor de demonstraties met ondiepe
grondbewerking, vooral vanwege de mechanische onkruidbestrijding en als methode
om verdamping tegen te gaan. Wij tonen hier een aantal in Nederland veel minder
bekende machines.

‘EEN VOORDEEL VAN
EEN ONDIEPE
BEWERKING IS DAT
DIE VEEL MINDER
BRANDSTOF VRAAGT
DAN EEN DIEPE
BEWERKING’
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Ondiepe grondbewerking is een trend. Daar zijn
meerdere redenen voor. De eerste is de rol die ondiepe grondbewerking speelt bij het terugdringen
van onkruid zonder bespuiting. Een tweede reden
is dat ondiepe grondbewerking - bij een goede
uitvoering, tenminste - de grond helemaal in het
horizontale vlak doorsnijdt. Dit doorbreekt de capillaire opstijging van het bodemvocht, waardoor
het niet aan de oppervlakte komt en het niet verdampt. Een derde factor is het brandstofverbruik.
Een ondiepe bewerking vraagt veel minder brandstof dan een diepe bewerking. Daarnaast ligt de
capaciteit ook flink hoger, al is dit wel afhankelijk
van het gekozen systeem.
Veel van de getoonde machines op de demo zijn
veelzijdig inzetbaar. Ze zijn geschikt voor de stoppelbewerking, de zaaibedbereiding, het maken
van een vals zaaibed, het mengen van gewasresten met de bovenste laag van de bodem en het
klein maken en mengen van groenbemesters. Er
werden tijdens de Feldtage maar liefst negentien
machines gedemonstreerd. De meeste hiervan
vallen in de categorie cultivatoren, in welke vorm
dan ook. Daarnaast waren er schijveneggen, een
frees, een kettingeg en zelfs een ondiep werkende
ploeg. Die werkt weliswaar dieper dan de andere
werktuigen, maar voor een ploeg ondiep en bovendien niet kerend. De werktuigen moeten de
grond volvelds snijden. Dat bete kent voor de cultivatoren dat er voldoende overlap moet zijn van
de gemonteerde voeten: ofwel door brede voeten,
ofwel door veel voeten. Als de structuur van de
ondergrond goed is, moet je deze zoveel mogelijk
intact houden en dus ondiep bewerken. Dat is de
overheersende gedachte bij de ondiepe grondbewerking. Een overzicht van een aantal opvallende
machines.

Treffler TG 500
De tanden van de TG 500 zijn individueel gemonteerd
aan een bladveerpakket. De eerste bladveer veert nog
vrij soepel, maar naarmate er meer veren ingrijpen,
wordt de veerweg steeds stroever. Deze ophanging zorgt
ervoor dat de tanden niet zijdelings uitwijken en dat de
voeten altijd nagenoeg dezelfde stand houden. De TG
500 is speciaal ontwikkeld voor de ondiepe grondbewerking, vanaf twee centimeter. De machine is altijd voorzien van een tandemwals, de getoonde wiedeg is
optioneel

Einböck Taifun
Bij een werkbreedte van vier meter heeft deze Einböck
Taifun 26 tanden. Dat komt neer op een effectieve
werkbreedte per tand van vijftien centimeter. De getoonde ganzenvoeten hebben een breedte van twintig
centimeter, zodat er ruim voldoende overlap is. Einböck
biedt een ruime keuze aan nalooprollen. De voorste is
een kooirol met een diameter van 40 centimeter met
vlakke ijzers, de tweede een kooirol met een diameter
van 32 centimeter met getande ijzers. De enkele rij eggetanden is optioneel. Een dubbele rij is ook leverbaar.
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Horsch Terrano 3 FX

Ovlac Mini

New Holland SDM

Horsch heeft nu ook uitvoeringen voor gebieden met relatief kleine percelen, zoals in Nederland. De 3 FX
heeft op drie meter werkbreedte tien tanden. Dat betekent een grote effectieve tandafstand van 30 centimeter, maar met de 40 centimeter brede TerraCut-voet is
er toch voldoende overlap om alles door te snijden. De
Terrano heeft een hoogte onder de balken van 85 centimeter, zodat er niet gauw last is van verstoppingen.

De Ovlac Mini is een ploeg die weliswaar niet zo ondiep
kan werken als de andere machines op de demonstratie, maar die met een ploegdiepte vanaf acht centimeter toch bijzonder vlak en niet-kerend kan werken. De
Nederlandse importeur Koeckhoven paste de ploeg zelfs
zover aan dat hij met aangepaste risters op een diepte
van vijf centimeter kan werken. Volgens de fabrikant
kun je met de getoonde zevenschaar uit de voeten met
een trekker van tussen de 88 en 107 kW (120 en 145
pk). Dan heb je een ploeg met een werkbreedte van
269 centimeter. Dat komt neer op ongeveer 38 centimeter per schaar.

De SDM is een compacte schijveneg, die nieuw is in
het pakket van New Holland. De SDM 400 heeft 32
schijven met een diameter van 52 centimeter. Deze
schijven zijn gemonteerd op onderhoudsvrije silent
blocks. De aanbevolen werkdiepte is drie tot tien centimeter. Dat moet je volgens New Holland met een trekker van 88 tot 118 kW (120 tot 160 pk) kunnen doen.
De SDM is er speciaal voor de middelzware gronden.
Voor de zware gronden is er de SDH. De werkbreedte
gaat tot zeven meter voor de SDM en zes meter voor de
SDH. Er zat een ringwals achter de SDM gemonteerd.

Güttler Super Maxx

Kelly Diamond Harrow 1204

Breviglieri-biofrees

De triltandcultivator Super Maxx van Güttler heeft maar
liefst zeven tandbalken. Dit resulteert in een effectieve
tandafstand van dertien centimeter. De ganzenvoeten
hebben een breedte van twintig centimeter, zodat er
een flinke overlap ontstaat. De agressieve veertanden
dringen ook goed in op zware grond. De cultivator werkt
zonder nalooprol. De werkdiepte wordt geregeld door de
tastwielen aan de voorzijde, in combinatie met de topstang. Tastwielen aan de achterzijde zijn een optie. Een
enkele of dubbele eg is ook een optie.

De Kelly-kettingeg komt van oorsprong uit Australië.
Voor de Europese markt wordt hij nu in Duitsland geassembleerd, bij Maschinenfabrik Stolpen. De ketting bestaat uit aan elkaar gelinkte schijven. Hij is zowel
geschikt voor zaaibedvoorbereiding als voor stoppelbewerking. We zagen hem ook heel mooi werk leveren in
het kapotmaken van een groenbemester. Hij vraagt
daarbij relatief weinig vermogen. De machine die werd
getoond, heeft een werkbreedte van vier meter. Er zijn
ook exemplaren met werkbreedtes van zes, negen en
twaalf meter.

Breviglieri speelt met zijn biofrees ook in op de trend
van ondiepe grondbewerking. De frees heeft hiervoor
een speciale rotor, die de grond tot op een diepte van
ongeveer drie centimeter bewerkt. De messen hebben
een zodanige vorm dat alleen het snijvlak de vaste ondergrond raakt. Er is dus geen versmering. Bij de ondiepe grondbewerking staat de achterklep van de frees
open, zodat de grond iets minder vlak komt te liggen.
Op deze frees was door de firma Von Pflug Maurer een
sproei-installatie gebouwd, waar fermenten mee worden
toegediend voor de biologische landbouw.

Pöttinger Terria 5040

Kerner Corona 300

Väderstad Carrier XT 525
CrossCutter

De getoonde Terria 5040 van Pöttinger is een vierbalks
cultivator. Hij heeft een werkbreedte van vijf meter en
heeft op de werkbreedte zeventien tanden. Dat betekent
dat de effectieve tandafstand 29 centimeter bedraagt.
De machine was uitgerust met geharde Durastar
Plus-beitels met zelfs een opgelaste laag. De vleugels
zorgen voor voldoende overlap. Tien holle schijven zorgen voor de vlakligging, een naloopwals drukt de grond
weer aan.

Met de Corona (what’s in a name) kun je zowel diep (tot
30 centimeter) als ondiep werken. Bij ondiep werken
kun je ganzenvoeten tot 42 centimeter monteren, bij
een effectieve tandafstand van 30 centimeter. De tanden zijn symmetrisch gemonteerd, zodat de machine
niet naar links of naar rechts trekt. De grond wordt vlak
gelegd met getande schijven. Bijzonder in dit geval is
de eggetandwals, die de gewasresten bovenin legt. De
wals is gemakkelijk af te bouwen

Bijzonder aan de Väderstad-schijveneg zijn de gewelfde
CrossCutter-schijven. Met de standaard schijven werkt
de schijveneg op een diepte van tussen de vijf en vijftien centimeter, maar deze CrossCutter-schijven zorgen
ervoor dat de werkdiepte al op twee centimeter begint.
Daarbij wordt de grond over de volle breedte gesneden,
dankzij de welvingen van de schijven. De optimale
werksnelheid ligt tussen de 15 en 20 km/u, zodat je
ook bij een kleine werkbreedte toch een goede capaciteit hebt.
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