Techniek in gebruik
össgrond is zeer geschikt voor de teelt
van suikerbieten. Door het golvende
landschap in Zuid-Limburg veroorzaakt
regenval gemakkelijk erosie. Om de praktijk
te informeren over methoden om de afstroming van teelaarde werd op 6 april in ZuidLimburg een demonstratie georganiseerd
over de teelt van suikerbieten. Het belang van
dit interregionale project Erosiebestrijding
wordt erkend door een financiële ondersteuning door de Europese Commissie.
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• Aanlooptijd
Bij het ploegen zit vlak onder de vore vaak
een verdichte laag die bij overtollige neerslag
erosie kan veroorzaken. Wie deze erosie wil
beperken en daarom kiest voor een ploegloze
teelt van suikerbieten, moet bedenken dat de
grond vier à vijf jaren nodig heeft om in een
optimale conditie te komen. Alle bewerkingen
zijn gericht op vergroting van het aantal
grovere poriën voor de afvoer van water.
De daarbij gevormde kleine poriën zorgen
voor betere beworteling naar de diepte.
Dit proces in de bodem is te bevorderen met
extra organisch materiaal, van gewasresten,
groenbemesters of compost.
Op het demonstratieperceel waren de kluiten
in de bouwvoor nog niet geheel doorworteld.
Ze hadden al wel een brokkelige structuur,
maar verkruimelden nog niet spontaan.
Dat gebeurt wel na vier à vijf jaren zonder
ploegen. In de bovenste 3 à 4 cm ontstaat
de kruimelstructuur sneller.

• Wat vooraf ging
Nadat het te oogsten gewas het veld heeft
geruimd, moeten diepe sporen direct worden
weggewerkt. Dat kan met een vaste tandcultivator of bij een wat droge ondergrond met

een trillende diepcultivator. Dit laatste type
cultivator heeft een onbalans in de aandrijving die de tanden over enkele centimeters
heen en weer laat bewegen. In een droge
ondergrond ontstaan dan scheuren. Zo’n
‘Shakaerator’ zal vochtige ondergrond
versmeren en dus in het voorjaar vaak
averechts werken.
Voor een gelijkmatige zaaibedbereiding kun
je de grond ook aandrukken tussen de wielen
van de trekker met een extra stel wielen in de
fronthef. Na een goede vlaklegging wordt een
groenbemester ingezaaid. Gele mosterd heeft
daarbij de gunstige eigenschap niet erg aantrekkelijk te zijn voor slakken. Als het gewas
in de winter is afgestorven, moet de massa
worden verkleind. Op het demoperceel was
daarvoor een klepelmaaier gebruikt. Bij de
overstap naar de ploegloze bietenteelt moet
in het voorjaar het onkruid met glyfosaat
worden gedood. Bij zaadonkruiden is 1,5 l/ha
meestal voldoende, maar bij hardnekkige
wortelonkruiden is vaak 4 à 5 l/ha nodig. Als
na deze behandeling de grond in het voorjaar
opdroogt, is een eenvoudige ondiepe zaaibedbewerking voldoende om de bieten te zaaien.
Wel moeten bij de bemesting sporen (verdichtingen) worden voorkomen.

• Ploegloos met minder zware
trekkers
Op het demonstratiebedrijf heeft de boer
gekozen voor de inzet van middelzware trekkers bij de ploegloze activiteiten. Trekkers
van 65 - 80 kW (90 - 110 pk) zijn lichter, sparen
de structuur en gebruiken minder brandstof.
Hij voert liever twee aparte bewerkingen
uit dan een gecombineerde met een zware
trekker. Daarom mocht de zware zelfrijdende
mestinjecteur in de hondengang slechts een

Ploegloos suikerbieten telen
Omdat een gewas suikerbieten in het voorjaar een open structuur heeft is het kwetsbaar voor overvloedige neerslag, vooral in het heuvelige Zuid-Limburg. Deze neerslag laat vaak verwoestende sporen achter. In het interregionale project Erosiebestrijding wordt nagegaan wat mogelijk is om deze erosie te verhinderen, dan wel te beperken.
Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken
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De 3 m brede Amazone Catros 3001 heeft
twee rijen schijven met daarachter een rol
die eenderde deel van het oppervlak
aandrukt. Door de hoge snelheid worden
grond en gewasresten intensief gemengd.
Doordat niet de gehele oppervlakte wordt
aangedrukt, kan het overtollig water naar
beneden verdwijnen.
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De bewerking met de Holsteiner vastetandcultivator van Evers Agro wordt gevolgd door die
van de Rabe kopeg, waar achter twee rollen, die het zaaibed aandrukken.

omgang gemaakt met een lege tank om het
effect van de injectietanden te laten zien.

• Drijfmest toedienen stoort
Wie voor de bemesting gebruik maakt van
organische mest, weet dat deze mest gelijktijdig of aansluitend aan het uitrijden moet
worden ingewerkt, ook bij suikerbieten. Naast
het grote gewicht dat over het veld rolt, wordt
de grond in de breedte onregelmatig diep los-

gemaakt. Veel dieper dan voor een zaaibed
nodig is. Deze verstoring moet door een
ondiepe bewerking worden gecorrigeerd
waarbij de resten van de groenbemester als
bindende factor bovenin blijven. Met alle zaaibedcombinaties, inclusief de kopeg, is dat
mogelijk. Essentieel is dat de ondergrond
weer wordt aangedrukt om bij droogte voldoende vocht voor de kieming van het bietenzaad beschikbaar te hebben.

Door de heen- en weergaande beweging van de tanden
optreden. Om de kosten van deze slijtage binnen de per
kelijk verwisselbaar slijtdeel gemaakt. Deze worden om
vastgezet. Het verwisselen kost maar weinig tijd. De tan
maakt een nabewerking noodzakelijk.

• Teveel en in stroken
Als op het oppervlak te veel resten van gewas
of groenbemester liggen moeten deze worden
verkleind en door de toplaag worden gewerkt.
Deze resten zijn vaak bros en laten zich zowel
met schijven als met tanden verkleinen.
Gewasresten in banen moeten bij deze bewerking worden herverdeeld. Het organische
materiaal zorgt voor, bij en geruime tijd
na opkomst, meer verband in de grond.

van de McConnell Shakaerator kan flink wat slijtage
ken te houden, heeft McConnell om elke tand een gemakde cultivatortanden geschoven en met een soort klem
den bewegen haaks op de rijrichting. De onegale grond

Het bodemleven breekt de resten geleidelijk
af. In de zomer is een groenbemester vrijwel
geheel verdwenen. Op het praktijkdeel is de
gele mosterd ingewerkt met een kopeg, tot in
een laag van ongeveer 7 cm. Wanneer door
onder andere bekalking sporen zijn gevormd,
moeten die voor het zaaien worden weggewerkt. Wacht daarbij tot de lagen voldoende
zijn opgedroogd; voorkom versmering. Maak
een slecht opwarmende grond ook wat dieper
los.

De Dutzi volveldsfrees werkt de groenbemester intensief door de bovenste laag. De Aqueel
aandrukrol heeft apart gevormde noppen, waarmee allemaal afzonderlijke putjes in de
grond worden achtergelaten en zo het afstromen van regenwater wordt belemmerd.

• Breder perspectief
Ons land kent ook regio’s waar erosie door
wind optreedt. Inzaai van groenbemesters en
zelfs rogge moet de windinvloed beperken.
Dus niet meer ploegen in het voorjaar en bij
de grondbewerking in de herfst diepe sporen
wegwerken om geen verstoringen van de

groei in het volgende voorjaar te krijgen.
Op deze stuifgevoelige gronden met veel aardappelen en bieten zal de onkruiddruk groot
zijn en het gebruik van glyfosaat blijvend
zijn. Controle op storende lagen met een
gladde staaf van 1 cm doorsnee is ook bij
deze teeltmethoden noodzaak. •

• Zaaien en sporen wissen

Met een slepend geplaatste cultivatortand achter elk trekkerwiel wordt het
spoor gewist.
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Het Monosem dubbele schijfkouter
zorgt ook bij veel gewasresten bovenin
voor een gelijkmatig diep zaaibed.
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Bij toepassing van twee tanden achter
elk wiel is het oppassen dat de zaairij
niet te dik wordt bedekt.

Door de resten van toegevoerde organische
stof, is het verstandig een zaaimachine te
gebruiken met dubbele schijfkouters. Als
deze kouters onder voldoende druk staan
ontstaat een gelijkmatig diepe zaaivoor. Bij de
traditionele zaaikouters kunnen gewasresten
aan de oppervlakte verstoppingen veroorzaken. Bij alle zaaimachines zorgen sporenwissers ervoor dat er na de bewerking geen
sporen achterblijven. Bij het wissen van sporen worden verschillende methoden toegepast. Sommige gebruiken achter de, toch
zware, trekker een enkele en wat dieper
gestelde tand en achter de wielen van de zaaimachine nog weer veertanden; anderen volstaan met alleen tanden achter de wielen
van de zaaimachine. Deze moeten dan ook de
verdichtingen van de trekkerbanden opheffen.

Met een cultivatortand achter de wielen van de zaaimachine wordt ook dat spoor weggewerkt.
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