Infomoment
Groenbedekkers vernietigen &
niet-kerende bodembewerking
Donderdag 15 maart 2018 I 13.30u - 16.30u
Steenweg 1 I 9570 Lierde

Programma
13.30u
Verwelkoming
+ toelichting bij de wetgeving
13.45u
5 jaar Agrobeheerscentrum Eco²
15.00u
Vernietiging groenbedekkers:
welke machines?
15.45u
Niet-kerende bodembewerking:
welke diepwoeler?
16.30u
Napraten met een drankje

Erosie leidt tot de afspoeling van vruchtbare landbouwgrond meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De wetgeving is daarom gericht op een globale aanpak van dit probleem. De inzaai van groenbedekkers en niet-kerende grondbewerking (NKG) zijn onderdeel van de huidige erosiewetgeving. Landbouwers met rode
en paarse percelen zijn genoodzaakt groenbedekkers in te zaaien en ploegloos aan
de slag te gaan. Dit is echter niet altijd eenvoudig. Hoe moet je tewerk gaan? Welke machines zijn er nodig om groenbedekkers zo goed mogelijk te verwerken?
Tijdens dit infomoment worden de principes en doelstellingen van niet-kerende
bodembewerking uitgelegd en kunnen landbouwers hun ervaringen delen over
machines en werkwijzen om groenbedekkers te vernietigen.
In augustus 2017 werden 10 mengsels van groenbedekkers ingezaaid met als doel
deze te vernietigen tijdens de demonamiddag. Als gevolg van de hevige neerslag
van het voorbije weekend, zijn we echter genoodzaakt de demonstratie op het
veld te beperken. Diverse machines zullen worden toegelicht door Stefan
Muijtjens: machines voor vernietiging van groenbedekkers en enkele machines
voor diepe grondbewerking (diepwoelers, 20 à 35 cm diep).
Dit infomoment kwam tot stand in het kader van de projecten ‘Boeren op een helling’ (Leader).

Groenbedekkers in de wetgeving
Erosiewetgeving
Sinds enkele jaren zijn landbouwpercelen ingekleurd op
basis van hun erosiegevoeligheid. Landbouwers zijn verplicht op erosiegevoelige percelen maatregelen te nemen. Hoe erosiegevoeliger, hoe meer maatregelen er
moeten genomen worden. Paarse en rode percelen zijn
het meest erosiegevoelig.
Het risico op erosie is het grootst in het voorjaar en in de
vroege zomer, wanneer intense regenbuien op onvoldoende bedekte bodem vallen. Water, maar ook bodemdeeltjes (modder), meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen dan afspoelen en op straat of in de
beek terecht komen.
Hoe later een teelt wordt ingezaaid, hoe groter het risico
op erosie. Vandaar dat er in zomerteelten (ingezaaid na
1/1) meer maatregelen moeten genomen worden dan in
teelten die ’s winters de bodem bedekken, zoals wintergranen en gras (zaai voor 1/1).
In 2016 werden de maatregelen aangepast, zodat telers
meer keuzemogelijkheden hebben om die maatregelen
toe te passen die het best passen op het bedrijf.

Er zijn 4 pakketten van maatregelen.
•
Een eerste pakket zijn de basismaatregelen. Die
dienen vooral om de bodem in winter en het voorjaar
bedekt te houden en zo erosie te voorkomen. Dit kan
door een groenbedekker of een nateelt in te zaaien,
maar ook door de bodem ruw te leggen, niet-kerend te
werken of te winterploegen.

Mestwetgeving
Bemesten na de hoofdteelt met drijfmest of kunstmest
kan dit? Alleen als er een nateelt of vanggewas achter
komt (vanggewas = alles behalve vlinderbloemigen).
Als de oogst van het gewas plaatsvond in juli, moet er
ten laatste op 31 juli een nateelt of ten laatste op 31 augustus een vanggewas ingezaaid worden.
Als de oogst plaatsvond in augustus, moet er ten laatste
op 31 augustus een vanggewas ingezaaid worden. Als ten
laatste op 31 augustus een specifieke teelt wordt ingezaaid (bv. spinazie), kan de landbouwer nog bemesten na
de oogst van de voorgaande teelt.
De landbouwers moeten niet alleen de voorwaarden
voor de inzaai van een nateelt, specifieke teelt of vanggewas naleven. De landbouwers die voor eind juli geen nateelt hebben ingezaaid, moeten ook rekening houden
met de maximale bemestingsdosis voor meststoffen van
het type 2 (bv. drijfmest) of type 3 (bv. kunstmest). Voor
de landbouwers die ten laatste op 31 juli een nateelt
hebben ingezaaid, is er geen extra dosisbeperking.

•
Een tweede pakket dient om erosie te voorkomen
tijdens de teelt zelf. Dit is door niet-kerende grondbewerking, zaaien volgens de hoogtelijnen op rode percelen, drempels in aardappelen, …
•
Een derde pakket bevat de grasbufferstroken, die
de overlast van erosie beperken.
•
Een vierde pakket omvat de structurele erosiebestrijdingswerken. Dat zijn maatregelen in het landschap
om afstroming te voorkomen (dammen, erosiepoelen).

INZAAI vóór 1/12 en AANHOUDEN tot de voorjaarswerkzaamheden en minstens tot 31 december. Tijdens de
aanhoudingsperiode mag er wel geklepeld worden of
mag een tand getrokken worden.

De landbouwers die in de maand augustus een specifieke
teelt inzaaien, mogen ook bemesten met meststoffen
van het type 3, zonder dosisbeperking.

Overal waar de (hoofd)teelt en de bodem het toelaat,
moeten focusbedrijven een vanggewas inzaaien, ook als
er geen bemesting na de oogst voorzien is. Dat betekent
concreet dat u, als u geen nateelt voorzien hebt in uw
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teeltplan, na de oogst van de hoofdteelt in principe altijd
een vanggewas moet inzaaien. Als de hoofdteelt relatief
laat geoogst wordt, is het soms niet zinvol meer om nog
een vanggewas in te zaaien. Bijv. omdat het zich niet
meer zal kunnen ontwikkelen of omdat ondertussen de
weersomstandigheden het niet meer toelaten om het
perceel nog te bewerken zonder risico op structuurschade. In dat geval mag afgezien worden van het vanggewas.
In alle andere gevallen zaait u het vanggewas zo snel mogelijk in na de oogst van de hoofdteelt (ten laatste 1
maand na de oogst) en laat u het ook lang genoeg op het
perceel staan. In uw verzamelaanvraag duidt u aan op
welke percelen u een vanggewas zal inzaaien.

U moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken of, als er geen
gecertificeerd zaaizaad bestaat, handelszaaizaad.

Groenbedekkers met bemesting: INZAAI vóór 31/7
(focusbedrijf) of 31/8 (niet-focusbedrijf)

U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen
vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de einddatum
van de minimale aanhoudingsperiode; wanneer u de
groenbedekker aanlegt door onder het hoofdgewas gras
of vlinderbloemigen in te zaaien, geldt het verbod op het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf de oogst
van het hoofdgewas en dit gedurende ten minste een
periode van acht weken, tenzij het volgende hoofdgewas
al eerder wordt ingezaaid.

Verplicht vanggewas op focusbedrijven: INZAAI ten laatste 1 maand na oogst
AANHOUDEN: lang genoeg voor stikstofopname
Verplicht vanggewas derogatiebedrijf: INZAAI ten laatste 1 september, aanhouden tot 15 februari

Wanneer u gras onder het hoofdgewas inzaait, dan zal
dit enkel als groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied meetellen wanneer het gras niet vernield wordt
bij de oogstwerkzaamheden, of m.a.w. er moet een voldoende dichte grasmat aanwezig blijven tijdens de aanhoudingsperiode.
Wanneer u vlinderbloemigen onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker voor ecologisch
aandachtsgebied meetellen wanneer de vlinderbloemigen niet vernield worden bij de oogstwerkzaamheden, of
m.a.w. het vlinderbloemige gewas moet behouden blijven tijdens de aanhoudingsperiode.

Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen,
mag het perceel met de groenbedekker geen gras als
hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er wel
een uitzondering op deze regel. Een dergelijk perceel
moet u in de verzamelaanvraag aangeven met de bijkomende bestemming ‘ZAA’.
Bovendien volstaat voor een goedgekeurd vermeerderingsperceel voor een grassoort (voor graszaadteelt) opgenomen in de lijst, de inzaai van minstens één andere
gewassoort uit de lijst aan 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid om tot een toegelaten mengsel te
komen.
Vergroening – ecologisch aandachtsgebied
De groenbedekker moet u aanleggen door het inzaaien
van een mengsel van groenbedekkers of vanggewassen
na de hoofdteelt, door gras onder het hoofdgewas in te
zaaien of door vlinderbloemigen onder het hoofdgewas
in te zaaien.
Het mengsel moet bestaan uit minstens twee gewassen
die voorkomen op de lijst van mogelijke groenbedekkers.
De minimale zaaidichtheid moet minstens 50% bedragen
van de aangegeven minimale zaaidichtheid zoals opgenomen in de lijst, en dit voor minstens 2 gewassen uit het
mengsel.

Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiodes:
Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober;
Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
Zandleemstreek en andere: INZAAI vóór 1 november en
minstens AANHOUDEN tot en met 31 januari.
Een groenbedekker of vanggewas mag na de uiterste
datum van de minimale aanhoudingsperiode steeds geoogst, gemaaid of begraasd worden. Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker of vanggewas ook ge-
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oogst, gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. De voorwaarden zijn de volgende:


de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid
worden, namelijk na een vroege oogst van de hoofdteelt.
Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen.


na het oogsten van de groenbedekker moet er wel
nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk
het zorgen voor de opname van nutriënten uit het bodemprofiel en het bedekken van de bodem.
Groenbedekkers die niet aan de bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, mogen om de zaadvorming te voorkomen, enkel gemaaid of geklepeld worden tijdens de
aanhoudingsperiode voor zover de gehele plant niet ver-

nietigd wordt.
De groenbedekker mag u in elk geval niet als hoofdteelt
voor de volgende campagne gebruiken.
Wanneer een groenbedekker geoogst wordt na de aanhoudingsperiode, is bemesting toegelaten voor zover dit
gebeurt na de aanhoudingsperiode en in overeenstemming met de voorschriften van de mestwetgeving.
U moet het betrokken perceel minstens van 21 april tot
en met 31 december in eigen gebruik hebben.
Focus- en derogatiebedrijven die in het kader van de
mestwetgeving verplicht zijn vanggewassen in te zaaien,
kunnen deze laten meetellen als ecologisch aandachtsgebied wanneer aan de bovenstaande voorwaarden voor
groenbedekking wordt voldaan.

Groenbedekkers - keuze
Een doordachte keuze van een groenbedekker berust op
meerdere criteria:

• Bedrijfseconomische, zoals zaai- en vernietigingskosten of besparing op bemesting;
• Technische criteria, zoals beschikbaar werkmateriaal
of geschiktheid binnen de teeltrotatie;
• Biofysische criteria, zoals groeisnelheid, vorstgevoeligheid, stikstofopname en -nalevering of onkruidonderdrukking;

gele mosterd en grasachtige groenbedekkers interessante opties;
• Voor bedrijven met volle grondgroenten zijn eerder
tagetes, facelia, bladrammenas of grasachtige als groenbedekker te overwegen;
• Bij een groot risico op sterke nitraatuitspoeling of
vroege mineralisatie van gewasresten van de hoofdteelt,
verdienen snelgroeiende soorten de voorkeur;
• Bij een late mineralisatie gaat de voorkeur uit naar
groenbedekkers met een langzame maar langdurige ontwikkeling.

• Bodemgerelateerde criteria, zoals geschiktheid voor
de grondsoort of plaag- en ziektedruk in de bodem.

Het relatief belang van elk criterium is afhankelijk van de
specifieke situatie en het geheel van teelttechnische keuzes. Enkele algemeenheden zijn:
• Met het oog op niet-kerende bodembewerking zijn
belangrijke vragen welke groenbedekkers een luchtige
bodem creëren die in het voorjaar snel opdroogt en bewerkbaar is, en welke bodembedekkers het minst hinderen bij niet-kerende inzaai van gewassen;
• Voor een akkerbouwbedrijf met aardappelen, bieten

en/of granen in de rotatie, zijn facelia, bladrammenas,

DEMOVELD
Landbouwer: Vindevoghel Luc & Koen
Erosiegevoeligheid perceel: geel
Totale oppervlakte perceel: 7,3 ha
Voorvrucht: wintertarwe
Stoppelbemesting op 10/08/2017 + runderdrijfmest
Inzaai demoveld: 14/08/2017
Zaaimachine: mechanische zaaimachine Amazone D9 3000 Special (+
diepgronder + rotoreg)
10 mengsels groenbedekkers: 200 m lengte en 12 m breedte

Groenbedekkers - demoveld
Naam mengsel

Firma

Mengsel

Verhouding

EAG MATACELIE
Vital Complex

Aveve
DLF

gele mosterd, facelia
60/40
gingellikruid, Alexandrijnse klaver, bladraap, blauwe lupine, 12/21/3/15/17/
Japanse haver, zomerwikke, facelia (+vlas lijnzaad)
25/7

Beet cover

Philip Seeds

gele mosterd, bladrammenas, bruine mosterd

GREENCOVER GRAS-ROGGE
GREENCOVER BUDGET
Groenmix
GREENCOVER HUMUS
Choe cover
DLF mengsel
Multi cover

Limagrain
Limagrain
DLF
Limagrain
Philip Seeds
DLF
Philip Seeds

winterrogge, Italiaans raaigras
gele mosterd, bladraap, Alexandrijnse klaver
Italiaans raaigras en rietzwenkgras
zonnebloem, gele mosterd, Japanse haver
Japanse haver, facelia, boekweit
bladrammenas, gele mosterd, Japanse haver
bladrammenas, zwaardherik

Prijs/kg
(euro)

Prijs/ha
(euro)

2.5
2.9

Aanbevolen
zaaidichtheid
(kg/ha)
15
40

38
114

Zaaidichtheid
demoveld
(kg/ha)
16
38

58/34/8

3.3

18

60

19

77/23
65/20/15
40/60
50/25/25
70/15/15
25/30/45
75/25

1.0
2.8
1.9
2.6
2.7
2.1
6.9

65
8
37.5
20
30
20
15

62
22
72
51
82
42
103

58
9
27
23
28
23
15

Reststikstof in bodem (op 6/03/2018)
90,00
80,00
70,00
60,00

N-min
(kg/ha)

50,00
40,00

N-min (60-90)

30,00

N-min (30-60)

20,00

N-min (0-30)

10,00
0,00

Niet-kerende grondbewerking (NKG)
Een landbouwbedrijfssysteem gebaseerd op nietkerende bodembewerking maakt zoveel mogelijk gebruik
van het leven in de bodem. Dit bodemleven is in staat
efficiënt organisch materiaal om te zetten tot humus,
mineralenverliezen te bepreken en gewassen gezonder
te laten groeien. Bodemleven helpt bij het realiseren van
een goede oogst!
Bodemleven stimuleren
Dieper dan 12 cm ploegen (de bodem omkeren) zorgt
voor 40 à 60% afbraak van dit bodemleven. Bodems die
jaarlijks of zelfs twee maal per jaar geploegd worden,
bevatten bijgevolg dus niet veel bodemleven. Een bodem
waar plantenresten aanwezig zijn zonder veel bodemleven, is een Walhalla voor bodemziekten. Zij hebben er
alle ruimte en er is volop voedsel aanwezig. In bodems
met minder dan 1/6de lucht kan goed bodemleven zich
niet ontwikkelen en krijgt ziek makend bodemleven de
overhand.
Door uw bodem niet meer te keren, krijgt het bodemleven een natuurlijke plek en kan een uitgebreid bodemvoedselweb ontwikkeld worden van o.a. bacteriën,
schimmels, kleine en grote bodemdieren. Natuurlijk is
het van groot belang dat u daarin stuurt zodat nuttige
bodemorganismen de overhand houden en de mineralisatie op peil blijft. Dit doet u met allerlei cultuurmaatregelen zoals vruchtwisseling, meststoffenkeuze, gewasbeschermingsmiddelenkeuze, grondbewerking en groenbedekkers.
Knelpunten?
Na ploegen begint u met “een schoon bord”. Wie nietkerend werkt, heeft altijd nog te maken met effecten van
het vorige seizoen. Gemaakte fouten herstelt u dus minder gemakkelijk, wat betekent dat u minder fouten mag
maken én u langer vooruit moet denken. Zeker 6 tot 8
maanden moet u leren vooruit te denken. Werkt u veel
met ruilgrond? Dan moet u dus goed weten of uw colle-

ga’s niet geknoeid hebben en als er problemen te verwachten zijn op een perceel, moet u deze zo vroeg mogelijk herstellen. Andere knelpunten zijn de tijdsdruk en
slechte weersomstandigheden die tot problemen kunnen
leiden. Een verkeerd gekozen bodembedekker kan problemen geven als u in het vroege voorjaar bijvoorbeeld
wilt starten met vroege erwten of zaaiuien. Tijdsdruk kan
ook ontstaan bij slechte weersomstandigheden tijdens
het rooien van bv. suikerbieten in december, waar nog
wintertarwe gezaaid moet worden. Dan is het beter te
kiezen voor een andere teelt of harde grond naar boven
te ploegen.
Hoe starten?
Belangrijk is dat u kennis verzamelt over alle stappen die
u doet binnen uw bedrijf. Schrijf op papier uw vruchtwisseling eens uit. Welke teelt volgt welke teelt op? Waar
zijn mogelijkheden voor bodembedekkers? Waar zitten
de knelpunten? Is het verstandig om de volgorde te wijzigen? Schrijf vervolgens alle handelingen erbij. Hou rekening met vertraagde mineralisatie als gevolg van nietkerend werken. Heeft u verschillende grondsoorten op
uw bedrijf? Werk deze apart uit! Voor de diepe grondbewerking gebruikt u - voor gronden die voorheen echt
vóór de winter moest ploegen - vier tanden per drie meter werkbreedte. De lichtere gronden bewerkt u het beste met zes tanden per drie meter.

Een andere stelregel is dat u
het beste start met nietkerende bodembewerking 5
cm dieper dan dat u normaal
ploegde. Vervolgens kunt u
afhankelijk van bodembelasting en bodemleven ondieper
gaan werken, dit is in te
schatten door te kijken met
een spade. Deze bewerking

adviseer ik uit te voeren direct na de oogst in de zomer
of in het najaar. Herhaal dit als de bodem weer verdicht
is door bemesten of bekalken voor het inzaaien van de
nieuwe teelt.
Vermijd alle grondbewerking dieper dan 10 cm met beitels of vleugels breder dan 8 cm. Met brede beitels of
vleugels werk je best 5 cm tot maximaal 10 cm diep. De
meest universele manier van werken is gebruik te maken
van een (voorzet-)woeler en een rotorkopeg. In de ideale
situatie combineert u dit in één werkgang met een zaaimachine. Deze werkwijze geeft goede resultaten voor
alle teelten en geeft ook een uitstekend resultaat op hellingen bij lage rijsnelheid. De rotorkopeg kan daarbij ook
perfect vervangen worden door een frees behalve bij de
teelt van zaaiuien omdat daarvoor een perfect vlak zaaibed vereist is.
Mais
‘Cultivator-Mulch’ is een goedkopere methode die geschikt is voor de maïsteelt. Enkel een ‘vleugelschaar’ cultivator met demonteerbare vleugels volstaat voor alle
grondbewerkingen. De werkwijze is als volgt: direct na de
oogst werkt u 5-10 cm diep met een snelheid van 8-12
km/uur. Direct daarna volgt de diepe bewerking zonder
vleugels en met een zaaibak voorzien van uitlopen die
het groenbedekkerzaad in de rol laten lopen. In het voorjaar bemest u het land zo ondiep mogelijk. Let daarbij op
dat de bodem ‘gesloten’ ligt na de bemesting zodat er
geen harde kluiten ontstaan. Vervolgens bewerkt u enkele dagen voor het zaaien het land met de vleugels 15 cm
diep en na een dag drogen volgt nog een laatste diepe
bewerking zonder vleugels.
Striptill is een andere methode specifiek voor de maïsteelt. Daarbij wordt enkel de grond in teeltstroken bewerkt en bemest. Dit is een zeer efficiënte methode
maar vraagt specifieke machines en een bodem die al in
een redelijk goede conditie is.
Suikerbieten
Suikerbieten zijn heel goed ploegloos te telen. Met name
in de jeugdontwikkeling profiteert de biet van het niet-

kerende bodembewerkingssysteem en ook later in het
seizoen zult u zien dat de bieten bij droge en hete zomerse dagen beter blijven doorgroeien. Bieten kunnen ook
goed zonder grondbewerking gezaaid worden in een
groenbedekker. Zaaitechniek én juiste timing van zaaien
zijn dan belangrijk. Schade door muizen of slakken is reëel door de nog staande groenbedekkerresten.

Aardappelen en groenten
Aardappelen en andere groenteteelten vragen een intensief en op de juiste diepte bewerkte bodem. Belangrijk
daarbij is, dat storende verdichte lagen in het najaar worden weggewerkt op een extensieve manier, dus breken
zonder de bodem te verkleinen. Alleen dan zal de bodem
in het voorjaar voldoende snel opdrogen om tijdig te
kunnen starten met de teelt. Geduld is daarbij noodzakelijk. Zeker de eerste seizoenen na ploegen zal de bodem
enkele dagen langer nodig hebben om voldoende droog
te zijn voor het maken van een diep pootbed. De bodem
is voldoende droog als hij tijdens het kneden scheurt.
Werkt u te nat of onvoldoende diep dan resulteert dit in
meer grond bij het rooien.
Groenbedekkers
Een goede keuze van de groenbedekker is belangrijk voor
de volgteelt en om energie in het systeem te krijgen. Ik
heb goede ervaringen met mengsels specifiek samengesteld voor de volgende teelt. In teeltplannen zonder vlinderbloemigen adviseer ik bij voorkeur vlinderbloemigen
in het mengsel te gebruiken. Streef naar bodembedekkers met een maximale lengte van 50 cm om verwerkingsproblemen te voorkomen.
Stefan Muijtjens, onafhankelijk landbouwadviseur
T: 0473 19 26 56 / www.landbouwadviseur.be

Vernietiging groenbedekkers - machines
De klepelmaaier Suire Rotogyr FT 2800
Klepelmaaier met werkbreedte 2m80, transportbreedte
van 3m. Dit type is zowel bruikbaar in front- als achteruitvoering. Versies die achteraan gekoppeld worden zijn tevens verkrijgbaar. 2m50 – 2m80 – 3m30. De rotor bestaat
uit 5 rijen messen of, in dit geval hamers. Hamers bieden
meer weerstand tegen vreemde voorwerpen (stenen,
hout, …) , maar vragen wel iets meer vermogen bij het
klepelen. Voor een groot deel van de groenbedekkers voldoen de hamers om het materiaal te verhakselen. De machine wordt gedragen door een looprol van Ø 194mm, die kort bij de rotor gemonteerd is. Dit om verstoppingen
tegen te gaan en de rol altijd proper te houden. De rotor draait 1810 tr/min en wordt aangedreven aan 1000 tr/
min. De vermogensoverdracht gebeurd door 5 riemen. Opspannen van de riemen gebeurd door een automatische riemspanner. Deze machine weegt 1150 kg. Het benodigde vermogen is van 90-140 pk, afhankelijk van het
te klepelen materiaal en de rijsnelheid.

Schijveneg type Disco (Steeno)
Schijveneg type Disco, werkbreedte van 3m. Machine telt
24 gekartelde schijven van Ø 620mm x 6mm, gelagerd op
lagerhuizen met dubbele conische lagering en 2 x dubbele
afdichtingen. Onderhoudsvrije lagerhuizen zijn tevens leverbaar. De machine heeft een pas van 250mm. De afstand tussen de 1e rij schijven en de 2e rij schijven is
1m10, wat een vlotte doorlaat bekomt indien men volumineuze gewasresten of groenbedekkers moeten onderwerken. De lagerhuizen zijn afgeveerd door 4 schokdempers in Strathane De machine heeft een pas van 250mm. De afstand tussen de 1e rij schijven en de 2e rij schijven
is 1m10, wat een vlotte doorlaat bekomt indien men volumineuze gewasresten of groenbedekkers moeten onderwerken. De lagerhuizen zijn afgeveerd door 4 schokdempers in Strathane Ø50mm. Standaard is inschuifbare
deflector voorzien. De machine is uitgerust met een RJB-rol Ø550 mm, voor een homogene aandrukking van de
ondergewerkte gewasresten. Optioneel kan men de machine uitrusten met hydraulisch intrekbare rol, en hydraulisch regelbare werkdiepte. Een sleepeg of nivelleereg is ook een optie die kan verkregen worden, om gewasres-

Vernietiging groenbedekkers - machines
Roller-crimper
De roller-crimper heeft een werkbreedte van drie meter. De snijprofielen zijn in een visgraat gemonteerd. Per meter werkbreedte is
minimum 400 kg gewicht nodig. De rol kan gevuld worden met
vloeistof. Het volledige toestel kan op de hefinrichting vooraan of
achteraan de trekker worden geplaatst en rolt op het eigen gewicht.

Crosscutter (Väderstadt)
De CrossCutter-schijf is 450 mm in diameter en wordt gefabriceerd van Zweeds V55-staal van hoge kwaliteit. De
bewerking door de CrossCutter-schijf is zeer intensief, maar de werkdiepte is gering. Daardoor kan er gewerkt worden met een snelheid van 20 km/u en is weinig vermogen nodig. Door op een diepte van 2–3 cm intensief te werken, voorkomt de CrossCutter-schijf dat resten van groenbemesters diep in de grond worden gemengd. Daardoor
vergaat de groenbemester, terwijl de kans op problemen voor het volgende gewas veel kleiner wordt.

Diepwoelers voor diepe grondbewerking (20-35 cm)
Diepgronder Multi-subsoiler
Door zijn moduleerbaar concept kan deze polyvalente diepgronder uitgerust worden volgens de eisen van de klant. Verschillende tanden met verschillende schaarbreedtes zijn leverbaar in functie van het type grondsoort en de werkdiepte. Hoe
dieper men de grond wil inscheuren, hoe smaller de schaar
moet zijn. Ondiepe bewerkingen (boven de ploegzool), mogen
gebeuren met bredere scharen. Verschillende tanden zijn leverbaar: Rechte of gebogen met breekboutbeveiliging of hydraulische Non-stop beveiliging.

Diepcultivator Profondus
Deze woeler kenmerkt zich door de schuin naar voor geplaatste tanden. Door deze stand van de tanden wordt de
grond goed opgelicht, zonder dat deze teveel gemengd wordt.
De tanden zijn beveiligd door een trekbout, of optioneel met
hydraulische NS-beveiliging. Ieder tand is met alle chassisbalken verbonden, waardoor stevigheid is gegarandeerd.

Voorzetdiepgronder (Micheltand)
mogelijk te combineren met schijveneg Eco-disco (Steeno)

Cultivator voor (on)diepe grondbewerking
Multi-tasker
Polyvalente cultivator, die kan gebruikt worden om zowel op grotere diepte tot 30cm te werken (woelen), als
kleinere werkdieptes van 8-12 cm (ontstoppelen).
De cultivator bestaat uit 3 rijen tanden, vaste tanden
met breekbout beveiliging of tanden met mechanische
non-stop beveiliging. Op een machine van 3m staan 11
tanden, standaard zijn deze voorzien van multi-mix 120
scharen. Deze bestaan uit een punt van 12 cm breed,
gecombineerd met afneembare zijvleugels. Bij het ontstoppelen worden de zijvleugels gemonteerd, voor het
dieper bewerken van de bodem gebruiken we de standaard 120 mm brede scharen, maar deze kunnen ook uitgerust worden met scharen van 85 mm of 60mm breed. Na de tanden is er een rij gekartelde schijven, met een nivellerende en onderwerkende functie. Deze zijn mechanisch beveiligd en apart instelbaar. De lagering gebeurd
door onderhoudsvrije lagers.
De diepte wordt gecontroleerd door een grote keuze aan rollen (kooirol, profielrol, snijrol,) en is standaar hydraulisch instelbaar. Om de levensduur te verhogen, zijn de slijtstukken verkrijgbaar met een coating van carbure. Beschikbare werkbreedtes zijn 3m – 4m50 en 5m20. Benodigd vermogen: min 150 pk voor 3m (afhankelijk van de

Treffler precisiecultivator
Ruime hoge machines, geen verstopping. Acht centimeter overlapping van vleugelscharen, 100% doorsnijden
gewasresten. Trillende vlakliggende vleugelscharen,
100% indringen en doorsnijden.
Perfecte diepteregeling van machine, heel precies en
constant. Meerdere typen zelfreinigende rollen/walsen,
afgestemd op grondsoort. Uitstekende machines voor
grondbewerking, van voorjaar tot najaar. Uitvoerbaar
met diverse typen zaaimachines, ook voor voorjaarszaai. De driepunt versie heeft ook een frontaanspanning, combi is mogelijk.

Bezoek ook
boerenopeenhelling.be

Organisatie
De organisatie van deze demonstratie werd mede mogelijk gemaakt door de bereidwillige en constructieve samenwerking met en tussen heel wat partners van het project ‘Boeren op een helling’.
Onze bijzondere dank gaat uit naar de landbouwers en firma’s die hun medewerking verleenden:
Luc en Koen Vindevoghel, Steeno, ILVO, Man@Machine, Väderstadt.

‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de Vlaamse Ardennen
Het Leaderproject 'Boeren op een helling' heeft als doel een overkoepelend kennisplatform op te richten voor landbouwers rond bodem en erosie. Hier wordt alle bestaande kennis en ervaring verzameld en getoetst naar de bruikbaarheid in de Vlaamse Ardennen. Alle informatie wordt gecentraliseerd op één website. Daarnaast worden er lokale netwerken opgericht die zich richten op de diverse aspecten van erosiebestrijding: agrobeheergroepen, netwerk
loonwerkers, machinering… Land- en tuinbouwers kunnen zich engageren in deze duurzame netwerken waarin een
lokale visie rond erosiebestrijding en bodemdegradatie uitgewerkt zal worden.

