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Ecoploegen: Eerst ondergrond op orde hebben
Bijna vijftien jaar geleden werd in Nederland de term ecoploegen
geïntroduceerd.Voorheen werden rondgaande ploegen met kleine risters
als stoppelploeg betiteld die na de oogst van granen werden ingezet.
De ecoploeg echter wordt bij de meeste gebruikers ingezet om
structureel hun land op wintervoor te leggen zonder diepere bodemlagen
te toucheren.

G

eïnspireerd door de ecologische landbouw ontwikkelden Wageningse
onderzoekers begin jaren 1990 in
samenwerking met Rumptstad een ploeg voor
ondiep ploegwerk waarbij de trekker naast de
voor rijdt. De ‘Ecoploeg’ was geboren. Deze
naam is tweeledig. Ten eerste omdat je er
ondiep (tot 12 centimeter) mee ploegt waardoor het bodemleven in de onderste laag van
de bouwvoor wordt gespaard. Ten tweede
omdat de trekker doordat je ondiep ploegt,
ook minder brandstof verbruikt. En dat is
natuurlijk ook ‘eco’.

Ecoploeg vs. stoppelploeg
Op het eerste gezicht lijkt een ecoploeg op
een stoppelploeg, maar ze zijn wel degelijk
verschillend. De ecoploeg moet ruimer
gebouwd zijn om gewasresten voldoende
ruimte te geven zodat ze kunnen passeren.
Bij de stoppelploegen is het enkel graanstoppel
dat gekeerd moet worden. Op een enkele
stengel stro na zijn hierbij geen gewasresten
die verstoppingen veroorzaken. Bovendien
is het keerwerk beter. De risters zijn meer
cilindrisch zodat de grond voldoende keert.
Bij een stoppelploeg staan de sneden bijna
op één kant.
Ook het doel van stoppelen is anders dan van
ecoploegen. Stoppelbewerkingen worden opgevolgd door een andere naoogstbewerking en
komt dus overeen met cultivateren, alleen een
stuk intensiever. Ecoploegen worden ingezet
om het land op wintervoor te leggen waarbij
de toplaag gemengd wordt.

Organische stof
Eén van de aanleidingen voor het bouwen van
een ecoploeg is het mengen van organische
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ploegen
werking van een rister heeft voordelen.
Een gangbare wentelploeg met een snijbreedte
tussen 40 en 50 centimeter per schaar heeft
een minder snijdingsoppervlak dan een ecoploeg. Daarom werd vroeger de stoppelploeg
veelvuldig ingezet om wortelonkruiden af te
snijden en daarmee uit te putten.De RSP 2000
is uitgerust met het 580-rister. Dit is universeel
en komt overeen met het 480-rister.
Schijfkouters ontbreken echter om het gewicht
van de ploeg te beperken. Rumptstad maakt
wel gebruik van voorscharen. Deze worden
in één constructie op het rister geplaatst,
eveneens om het gewicht te beperken.
De voorschaar is in hoogte verstelbaar.

Kverneland
In 2004 kwam Kverneland met de Ecomat op de
markt. Het rister is, in tegenstelling tot andere
fabrikanten, gespleten. Met de ploeg kun je
tussen de vijf en vijftien centimeter diep
ploegen en is daarom bedoeld als werktuig
dat geschikt is voor minimale grondbewerking
met wél een volledige kering van de bouwvoor.
Door de speciale vorm van het rister keert de
Ecomat de grond volledig om. Om ook gewasresten goed onder te krijgen is er een vleugel
van veerstaal op het rister geplaatst omdat voor
het plaatsen van een schijfkouter geen ruimte
is.

Lemken
Ook Lemken deed indertijd mee aan de hausse
van ecoploegen. Deze Duitse fabrikant bouwde
echter geen apart frame voor de ecoploeg,
maar ontwikkelde voor dit doel een speciaal
rister: het P50 rister. Dit rister is meer cilindrisch en heeft bij ook bij een ondiepe ploegdiepte een voldoende kerende werking.

Landbouwers die het wilden gebruiken, moesten hun standaardristers van hun gangbare
ploeg halen, het P50 rister monteren en de
ploeg vrij smal zetten. De capaciteit ligt uiteraard een stuk lager dan die van een ‘echte’
ecoploeg, maar het resultaat op zich was goed.
In 2003 introduceerde Lemken de ‘Glimmer’.
Deze ploeg heeft een apart model rister omdat
je de ploeg kan zwenken in plaats van wentelen zodat je toch heen en weer kunt rijden.
Met de ploeg kun je zowel ondiep (8-20 cm)
als diep (meer dan 20 cm) ploegen.
Het ontwerp van de ploeg is lichter en goedkoper dan de conventionele gedragen wentelploegen. Dit heeft als voordeel dat je een
lichtere trekker kunt gebruiken en toch een
hoge capaciteit kunt behalen. De ploeg is vrij
hoog gebouwd. De vrije ruimte onder de ploeg
bedraagt 75 centimeter en geeft dus gewasresten, stro en lange groenbemesters voldoende
ruimte. Het benodigde vermogen bedraagt
circa 30 kW per meter.

Ecoploegen anno 2007
Enig onderzoek leverde op dat ecoploegen in
2007 een stukje in de vergetelheid is geraakt.
Weliswaar zetten akkerbouwers met een ecoploeg de ploeg nog wel in, maar veel spoeling
is er niet. Slechts een enkeling heeft er de afgelopen jaren eentje aangeschaft.
Ecoploegen maakt zoals gezegd deel uit van
een bedrijfssysteem. Mocht je er structureel
je land op wintervoor mee willen leggen,
dan moet je diepe sporen voorkomen. Met de
hedendaagse rooimachines heb je veel capaciteit, maar de ondergrond wordt steeds meer
aangedrukt. Storende lagen kun je dan niet of
nauwelijks meer doorbreken.

Met de Kverneland Ecomat kun je tussen vijf en vijftien centimeter diep ploegen. Hij is geschikt voor minimale grondbewerking met wél een volledige kering van de
bouwvoor.

stof met de grond in de toplaag van de bouwvoor. Het bodemleven en de -structuur blijft op
deze manier intact wat de groei van de planten
bevordert. Wanneer je je mineralen in de toplaag houdt, zijn deze vlot beschikbaar voor
groeiende planten. Vooral bij hoge temperaturen draait het mineralisatieproces op volle
toeren en wordt er procentueel gezien veel
stikstof vrijgemaakt. Doordat de mineralen
goed gemengd zijn in de bovenlaag, worden
ze goed gebonden en spoelen dus minder vlug
uit dan wanneer je dieper ploegt.

vraagt minder trekkracht en dus minder
brandstof. Daarop voortbordurend vraagt ook
het vervolgtraject minder brandstof. Doordat
de grond, als gevolg van verteerde gewasresten
al dan niet gemengd met organische mest,
ruller valt, heb je ook minder vermogen nodig
bij het gebruik van aangedreven werktuigen
zoals een rotorkopeg. In sommige gevallen kan
de kopeg zelfs achterwege worden gelaten en
vervangen worden door een niet-aangedreven
werktuig.

Nadelen van ondiep ploegen
Besparingen bij ondiep ploegen
Een directe post is brandstof. Ondiep ploegen
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Wanneer je grond niet in een goede conditie is
doordat er storende lagen aanwezig zijn, kan

dit nadelig zijn voor de afvoer van overtollig
water. Het water blijft in de ondiepe bouwvoor
zitten en kan dus overlast bezorgen aan knolgewassen. Bij aardappelen is een periode van
24 uur funest. Wanneer je met ecoploegen
begint, moet je daarom de ondergrond eerst
op orde hebben.
Een voorbeeld van een storende laag is bijvoorbeeld een ploegzool, versterkt door het aandrukken van de grond in de voor bij conventioneel
ploegen. De RSP 2000 van Rumptstad is zó
gebouwd dat je bovenover kunt rijden.
Op deze manier kun je met brede banden
ploegen. Ondiep ploegen is een deel van een
bedrijfssysteem. Wie ondiep wil ploegen moet

ook zien te voorkomen dat er diepe sporen
worden gereden. Wanneer je bijvoorbeeld
onder natte omstandigheden bieten hebt
gerooid, dan kun je de diepe sporen niet wegwerken. Zijn ze dan bijvoorbeeld 25 centimeter
diep, dan heb je weer een storende laag.

Rumptstad
Rumptstad begon halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw met de bouw van een
ecoploeg: de RSP 2000. Deze ploeg is leverbaar
in een zeven- en achtschaar uitvoering bij een
werkbreedte van 210 centimeter. Dit komt overeen met een snijbreedte van 30 respectievelijk
26 centimeter per schaar. Ook de snijdende

Om gewicht te besparen ontwikkelde Rumptstad voor de ecoploeg een combinatie van de voorschaar en
het kouter. De voorschaar is in hoogte verstelbaar.
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