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1.

Inleiding

Op onze akkers willen we behalve 'cultuurgewassen' ook zoveel mogelijk akkerkruiden in stand
houden. Akkerkruiden zijn voor hun voortbestaan veelal afhankelijk van de 'cyclische dynamiek’ van
een akker. Niet alles wat goed is voor de cultuurgewassen, is goed voor akkerkruiden en omgekeerd.
Zo zijn ploegen, bemesten en regelmatige vruchtwisseling (het wisselen van gewas op een akker)
vaak nadelig voor akkerkruiden. Helemaal zonder ploegen, bemesten of vruchtwisseling gaat echter in
de meeste gevallen ook niet; je houdt dan geen akker meer over en zonder akker geen akkerkruiden!
Een kruidenrijke akker zal tot op zekere hoogte altijd een kwestie van 'schipperen' zijn.
Dit seizoen willen we wat meer aandacht gaan besteden aan akkerkruiden o.a. door middel van het
experiment 'kruidenrijke winterakkers' (zie: 2.2 Experiment 'kruidenrijke winterakkers').

2.

Actiepunten en experimenten

Huttentut breedw.
Phacelia
Gele mosterd
Wintertarwe

bodembedekker na oogst!
bodembedekker na oogst!
bodembedekker na oogst!
bodembedekker na oogst!

Benodigd
zaaigoed

Zaaigoed
per m2

Opp

B

L

Zaaigoed
richtwaardes
reguliere teelt

2.1 Bodembedekkers
Na de oogst van 2018 hebben opnieuw geprobeerd om bodem bedekkende gewassen in te zaaien.
Dit om kweek zoveel mogelijk te onderdrukken. Zie onderstaande tabel en akkerindelingen:

g/m2

m

m

m2

g/m2

g

1,5...2,5
1,5...2,5
1,5...2,5

19
7
49
31

15,5
15,5
15,5
15,5

295
109
760
481

5,5
2,5
2,5
10

1620
271
1899
4805

Opmerking

ZO kwart m.u.v. oorspronkelijk huttentut veld
NW kopkant
NW zijde muv kopkant
NO kwart

Ingezaaide bodembedekkers:

De ingezaaide bodembedekkers hebben het slecht
gedaan en mogelijk nog slechter dan in 2107,
waarschijnlijk vanwege de droogte waardoor veel
zaden niet ontkiemd zijn (ondanks een keer
beregenen, specifiek voor dat doel):
• De ingezaaide winterrogge (bruin) is helemaal
niet opgekomen (overwoekerd door kweek).
• Behalve op het veld waar al huttentut had
gestaan, is de huttentut (groen) heel spaarzaam
opgekomen.
• Gele mosterd (geel) is heel sporadisch, langzaam
(soms pas medio oktober), miezerig en soms
vergeeld opgekomen.
• Phacelia (paars) kwam slechts hier en daar op.
(donkerpaarse vakken in afbeelding rechts)
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Op verschillende delen van de akker heeft zich heel verrassend wel een bedekking bestaande uit
akkerkruiden ontwikkeld:
• Op het veld waar huttentut (huttentut 1) had gestaan
Bodembedekking door akkerkruiden:
kwam wel al heel snel weer huttentut op, uit zaad dat
zich net voor of tijdens de oogst spontaan had
uitgezaaid (gele vlak). Verder ook veel reigersbek en
knopkruid.
• Op het oostelijke deel van het veld waar pauwengerst
had gestaan en op het oostelijke (niet gebruikte) deel
van het 'moestuin' veld ontstond een redelijke goede
bodembedekking van met name reigersbek en
knopkruid (licht groene vlak).
• Op het veld waar de op rij gezaaide paardenbonen
hadden gestaan (paardenbonen 1) ontwikkelde zich
een uitbundige bodembedekking van met name
reigersbek en knopkruid en nog wat opkomende
paardenbonen (donkergroene vlak).
• Op het veld waar de breedwerpig gezaaide
paardenbonen hadden gestaan (paardenbonen 2 & 3)
ontwikkelde zich ook een bodembedekking van met
name reigersbek en knopkruid (en nog wat
opkomende paardenbonen) maar deze was dunner
(en lager) en er kwam nog wat kweek doorheen (licht
groene vlak).
• Het gedeelte op de westelijke akker waar winterrogge
had gestaan (winterrogge 1b, 2b, 3b) is aanvankelijk
één keer met de cyclomaaier gemaaid. Daarna ook
hier en redelijke bedekking van met name reigersbek,
knopkruid en herderstasje. Qua dichtheid en hoogte
vergelijkbaar met het veld met breedwerpig gezaaide
paardenbonen maar ontwikkelde zich iets later (door
maaien?) Ook hier kwam nog wel wat kweek
doorheen (licht blauwe vlak).
Op alle overige velden kwam ook wel wat reigersbek op maar onvoldoende om kweek te
onderdrukken. Om de kweek zoveel mogelijk uit te putten zijn deze velden of de delen met
onvoldoende aanvankelijk elke week met de cyclomaaier gemaaid (maaisel niet afgevoerd) en na half
september elke anderhalve tot twee weken.
Op alle velden waar een redelijke bodembedekking is ontstaan, kwam ook behoorlijk wat ringelwikke
voor. In dit geval was dat geen probleem want er stonden immers geen gewassen meer op de akkers
die last zouden kunnen hebben van de ringelwikke. Het seizoen was inmiddels zo ver gevorderd dat
de ringelwikke niet meer tot bloei kwam en dus ook geen zaden meer kon vormen. Zolang er geen
zaadvorming optreedt, is het eigenlijk gunstig dat er ringelwikke groeit. Uit de zaden waaruit deze
ringelwikke ontkiemd is, kan niet nogmaals ringelwikke ontstaan en zo wordt de waarschijnlijk
aanzienlijke zaadvoorraad in de bodem van onze akkers kleiner en daarmee de kans op hinderlijke
groei van ringelwikke tussen de akkergewassen in het voorjaar en zomer!
Het 'op de stoppel' inzaaien van bodembedekkers lijkt op onze akkers na twee jaar proberen niet te
werken. Waarschijnlijk komt dit vooral omdat we niet de middelen hebben om na de oogst de bodem
te bewerken om zo een goed zaaibed te krijgen om de bodembedekkers op in te zaaien.
Waarschijnlijk is vóór het zaaien van bodembedekkers een stoppelbewerking nodig met stoppelploeg
of cultivator. Dit kunnen we niet zelf en moet waarschijnlijk worden uitbesteed aan een loonwerker en
dat is doorgaans een (te) kostbare zaak.
Verder lijkt het er ook op dat bodem van onze akkers erg rijk is aan zaden van wilde akkerkruiden.
Onder de juiste omstandigheden, zoals klaarblijkelijk die van dit jaar, kunnen deze akkerkruiden
plaatselijk voor een goede bodembedekking zorgen. Hierbij wordt kweek redelijk goed onderdrukt
maar worden ook de ingezaaide bodembedekkers onderdrukt!
Op die plaatsen waar onvoldoende bodembedekking door akkerkruiden is ontstaan, is de kweek
regelmatig met de cyclomaaier gemaaid. Het zal nog moeten blijken welk effect dit uiteindelijk zal
hebben op de kweek.
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Het is nog de vraag wat we in het najaar van 2019 met bodembedekkers gaan doen.....

2.2 Experiment 'kruidenrijke winterakkers'
Op de twee zuidelijke kopkanten van onze akkers (net ten noorden van de moestuin en de
amphibiënpoel) worden twee zogenaamde 'kruidenrijke winterakkers' aangelegd. Deze kruidenrijke
winterakkers moeten beschouwd worden als een experiment waarvan de uitkomst allesbehalve zeker
is. De bedoeling van de kruidenrijke winterakkers is om optimale omstandigheden te creëren voor
zeldzame akkerkruiden.
Op onze reguliere akkers ploegen we betrekkelijk diep (30 à 40cm), dit om kweek zoveel mogelijk
onder te ploegen en daarmee op achterstand te zetten en uit te putten, bemesten we voor bepaalde
gewassen de bodem met compost en 'rouleren' we de gewassen (om verschillende redenen) over de
akker (vruchtwissel). Ploegen, bemesten en vruchtwissel zijn over het algemeen wel bevorderlijk voor
cultuurgewassen maar juist niet voor akkerkruiden.
Daarom willen we op de kruidenrijke winterakkers:
• Niet meer te bemesten.
• Geen vruchtwisseling; er zal ieder jaar alleen winterrogge (met bolderik) worden verbouwd.
• niet meer te ploegen maar alleen nog met de wielcultivator te bewerken (zie ook: 2.4 Inzet
wielschoffel/cultivator/aanaarder). Het is de vraag of het bewerken met de wielcultivator afdoende
zal blijken te zijn om de kweek 'de baas' te blijven. Mocht dit niet zo zijn dan zal er toch weer
geploegd moeten worden.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk alleen op de kruidenrijke winterakkers nog bolderik voor komt (zie
ook: 2.3 Terugdringen bolderik). Bij het inzaaien van winterrogge op de kruidenrijke winterakkers zal
bolderik vrij zaaigoed worden gebruikt (geschoond of afkomstig van de bolderik vrije winterrogge
akker). Het is de bedoeling dat bolderik zichzelf in stand houdt door het verspreiden van zaden tijdens
het handmatig maaien en het binden van de garven. Mocht het nodig zijn dan kan 'gecontroleerd' een
hoeveelheid bolderikzaad worden bij gezaaid. Dit bolderikzaad is afkomstig uit het restant van
schoning van winterrogge (zolang daartussen nog bolderik groeit) of verkregen uit de oogst van de
kruidenrijke winterakkers zelf. Om akkerkruiden meer ruimte te bieden zal de winterrogge geleidelijk
aan steeds wat dunner worden ingezaaid waarbij elke jaar gekeken wordt wat daarvan het resultaat is.
Mocht dit experiment succesvol zijn dan kunnen we overwegen om op vergelijkbare wijze een
kruidenrijke zomerakker (met bijvoorbeeld haver i.p.v. winterrogge) in te richten. Dit omdat sommige
akkerkruiden zich beter thuis voelen tussen zomergranen dan tussen wintergranen. We zouden
hiervoor één van beide kruidenrijke winterakkers kunnen nemen of een apart gedeelte van de overige
akkers. Deze tweede optie houdt wel in dat er een groter oppervlak met de wielcultivator bewerkt zal
moeten worden en dat is bijzonder arbeidsintensief.
2.3 Terugdringen bolderik
De hoeveelheid bolderik tussen de winterrogge is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. In
het seizoen 2017-2018 bedroeg het aandeel bolderikzaad in het zaaigoed rond de 50%!
De toename van bolderik is vooral het gevolg van de handmatige wijze van maaien waarbij het
maaisel met rijpe bolderik op de grond valt en op het veld tot garven gebonden wordt. Hierbij krijgt
bolderik volop de kans om zaden te verspreiden, die in de bodem achterblijven en in het volgende
voorjaar weer ontkiemen. Verder wordt de bolderik met de winterrogge mee gedorst, zodat het zo
verkregen zaaigoed ook veel bolderikzaad bevat, dat uiteindelijk weer wordt mee gezaaid.
Met behulp van een zelf gemaakte zeef kunnen we bolderikzaad inmiddels vrij goed uit het zaaigoed
verwijderen ook al is dat een erg arbeidsintensieve bewerking en is de uiteindelijke opbrengst niet al
te hoog. Eer blijft namelijk een bolderik-rijke fractie over die altijd nog een behoorlijke hoeveelheid
rogge bevat, die door middel van zeven niet verder gescheiden kan worden. Zo bleef van de totale
(ongeschoonde) oogst van 2017 (±42 kg) uiteindelijk maar 33% (±14 kg) bolderik vrij zaaigoed over!
In het najaar van 2018 zal geschoonde winterrogge op een deel van de akker worden ingezaaid waar,
op een klein gedeelte (±100 m2) na, de bodem nog bolderikzaad zal bevatten. Hier zal in 2019 dus
nog wel wat bolderik opkomen maar minder dan voorheen omdat geschoond zaaigoed zal worden
gebruikt. Na de oogst van 2019 zal het zaaigoed dus nog één keer geschoond (gezeefd) moeten
worden. Omdat het aandeel bolderik naar verwachting lager zal zijn, zal de opbrengst na schoning
naar verwachting hoger zijn dan de 33% na de oogst van 2018.
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Er speelt met betrekking tot bolderik nog een ander probleem:
In de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 heeft winterrogge met bolderik op vrijwel de hele westelijke
akker gestaan en is daar veel bolderikzaad in de bodem achtergebleven. Dit bleek heel duidelijk in het
voorjaar van 2018 op de velden met haver en paardenbonen (zuidelijke helft van de westelijke akker)
en phacelia (noordelijke kopkant van de westelijke akker); daar kwam heel veel bolderik op.
Bolderik zaden, die na de oogst in de bodem van een veld achter blijven, ontkiemen al in het najaar en
ontwikkelen zich dan tot jonge planten die overwinteren. Als dit gebeurt op een veld waar vervolgens
een 'zomergewas' verbouwd gaat worden dan zouden de meeste van deze plantjes normaal
gesproken bij het ploegen in het voorjaar ondergeploegd worden. Omdat we sinds het najaar van
2015 onze akkers alleen nog maar in het najaar ploegen en dus niet meer in het voorjaar, kunnen
deze jonge bolderik plantjes zich ongehinderd ontwikkelen tot volgroeide planten, die vervolgens weer
zaden kunnen ontwikkelen en verspreiden. Op die manier zou er ook bolderik zaad in het zaaigoed
van zomergranen kunnen komen en zou bolderik zich ook op de velden met zomergranen kunnen
verspreiden. Om dat te verhinderen is het zaak om opkomende bolderik, op velden waar geen
winterrogge staat, tijdig te wieden. Dit gaat het beste op velden met op rij gezaaide gewassen;
vanwege de toegankelijkheid en het feit dat op deze velden toch al geschoffeld moet worden.
Eventueel kan het wieden ook gebeuren op velden met haver of phacelia al zal dit door 'beloping' van
het veld tijdens het wieden wel tot op zekere hoogte ten kosten gaan van het verbouwde gewas.
• In het voorjaar van 2018 is bolderik gewied op de zuidelijk helft van de westelijke akker.
• In het voorjaar van 2019 zal dit gebeuren op de noordelijke helft van de westelijke akker.
• In het voorjaar van 2020 zal dit gebeuren op de noordelijke helft van de oostelijke akker.
Het voorgaande wordt geïllustreerd in de onderstaande schematische akkerindelingen:

Legenda:
bolderikzaad van vorig seizoen
nog in bodem aanwezig

opkomende bolderik wieden

geen bolderikzaad meer
in de bodem aanwezig

In het najaar van 2019 zal geschoonde winterrogge op een gedeelte van de akker worden ingezaaid
zonder bolderikzaad in de bodem.
In 2020 kan er dan bolderik vrije winterrogge geoogst worden en hoeft het zaaigoed niet meer
geschoond te worden. Vanaf dat moment hoeft er ook geen opkomende bolderik meer gewied te
worden; er wordt immers geen bolderik meer met de winterrogge mee gezaaid!
Om bolderik voor onze akkers toch te kunnen behouden, wordt bolderik alleen nog 'gecontroleerd'
ingezaaid op de twee 'kruidenrijke winterakkertjes'. De twee 'kruidenrijke winterakkertjes zullen dus
o.a. een soort bolderik reservaat worden!
Dat we vanaf 2020 het winterrogge zaaigoed niet hoeven te schonen en we opkomende bolderik niet
meer hoeven te wieden, zal ons een hoop werk schelen.
Omdat er geen opkomende bolderik meer gewied hoeft te worden, hoeft er ook niet zoveel meer met
gewassen 'geschoven' te worden en zal er qua akkerindeling wat meer 'rust' ontstaan. Dit is in principe
bevorderlijk voor de akkerflora.
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2.4 Inzet wielschoffel/cultivator/aanaarder
In de zomer van 2018 hebben we een wielschoffel/
cultivator/aanaarder van de firma Frato uit Wijchen
aangeschaft.
Op dit eenwielige handbediende apparaat kunnen
naar keuze verschillende 'opzetstukken' worden
gemonteerd:
• 1 aanaarder
• 2 schoffelmessen
• 3 ganzevoetcultivators
De schoffelmessen en ganzevoetcultivators kunnen
desgewenst tegelijkertijd gemonteerd en gebruikt
worden.
Met dit apparaat hopen we:
• met de schoffelmessen sneller en efficiënter te kunnen schoffelen tussen de op rij gezaaide
gewassen.
• met de aanaarder efficiënter voren te kunnen trekken t.b.v. de op rij gezaaide gewassen
• met de ganzevoetcultivators ondiepe bodembewerking uit te kunnen voeren op de kruidenrijke
winterakkertjes (i.p.v. ploegen).
• met de ganzevoetcultivators de velden met zomergranen vóór het zaaien te bewerken om zo
opkomend 'onkruid' op achterstand te zetten. Dit min of meer ter vervanging van het ploegen in het
voorjaar.
Inmiddels hebben we de twee kruidenrijke winterakkers met de wielcultivator bewerkt: Hier enkele
bevindingen:
• Er is vrij veel kracht nodig om de wielcultivator door onbewerkte grond te duwen. Daarom laten we
middels een touw ook iemand trekken.
• Het helpt ook om de wielcultivator te verzwaren met een paar bakstenen op het gele deel van de
wielcultivator, goed vastgezet met touwen.
• Het probleem is dat de wortels van de kweek blijven hangen aan de 'steel' van de drie
ganzevoetcultivators. Hierdoor moet elke keer na een paar meter bewerkt te hebben, de
kweekwortel verwijderd worden. Dit maakt het bewerken met de wielcultivator een tijdrovende
bezigheid. Het is de bedoeling om voor het komende seizoen de wielcultivator zodanig aan te
passen dat er vóór elke ganzevoetcultivator een stalen mes bevestigd wordt waardoor de
kweekwortel doorgesneden wordt en niet meer achter de steel van de ganzevoetcultivator blijft
hangen.
• We hebben de oostelijke kruidenrijke winterakker aanvankelijk ook geprobeerd te bewerken met de
aanaarder (als een soort dubbele ploeg). Het is echter erg lastig om de aanaarder voldoende diep in
de bodem te krijgen en te houden. Met de aanaarder gemonteerd is het ook lastiger om 'in het
spoor' te blijven.
.
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3.

Akkerindeling seizoen 2018-2019
Haver:
Omdat er in 2018 onvoldoende zaaigoed
geoogst is, wordt de ene helft van het veld
met zaaigoed uit 2017 en de andere helft met
zaaigoed uit 2018 ingezaaid; ook om te zien
of zaaigoed van 2017 nog voldoende
kiemkrachtig is.
Pauwengerst:
Hoewel de oogst van 2018 wel voldoende
zaaigoed heeft opgeleverd, wordt toch een
deel van het veld met zaaigoed uit 2017 en
het andere deel met zaaigoed van 2018
ingezaaid; dit om te zien of zaaigoed van
2017 nog voldoende kiemkrachtig is.
Emmertarwe:
Omdat er in 2018 onvoldoende zaaigoed
geoogst is, wordt ±1/3 deel van het veld met
zaaigoed uit 2017 en ±2/3 deel met zaaigoed
uit 2018 ingezaaid; ook om te zien of
zaaigoed van 2017 nog voldoende
kiemkrachtig is.
Spelt:
Dit jaar hebben we voor het eerst sinds vele
jaren (voor het laatst in 1996?) weer spelt op
onze akkers. Het betreft de oude speltsoort
'Mordrop'.
Eenkoorn:
Er is in 2018 zo weinig zaaigoed geoogst dat
er nieuw zaaigoed gekocht is. Dit is vermengd met ±0,5 kg 'eigen' zaaigoed uit 2018.
Paardenbonen:
Het is nog niet helemaal zeker of we komend
seizoen een deel van de paardenbonen weer
breedwerpig in zullen zaaien. Het experiment
van afgelopen seizoen was, zowel qua
verkregen bodembedekking als verkregen
opbrengst, geen doorslaand succes.
Wellicht kunnen we met de wielcultivator een beter zaaibed bereiden voor de breedwerpig
gezaaide paardenbonen en kunnen we met de wielcultivator de breedwerpig gezaaide
paardenbonen na het zaaien beter in het zaaibed werken. Mocht het met de aanaarder goed te
doen zijn om voor het hele geplande veld voren te trekken dan kunnen we ook alle paardenbonen
op rij zaaien.
Lupine/incarnaat klaver:
Er worden dit jaar bij wijze van experiment ook een paar rijen met incarnaatklaver en blauwe lupine
(afkomstig van Gerrit-Jan) ingezaaid. De bedoeling van dit experiment is om te kijken of blauwe
lupine door de reeën opgegeten wordt (blauwe lupine zou bitterder zijn) en om te kijken of in het
voorjaar gezaaide incarnaatklaver zich tijdig ontwikkeld om in de zomer tot bloei te komen.
Incarnaatklaver is een één tot twee jarige plant die eigenlijk het beste in augustus of september al
gezaaid kan worden. Dit is op onze akkers niet mogelijk i.v.m. ploegen. Zaaien in april is in principe
mogelijk maar de vraag is wanneer de incarnaatklaver dan tot bloei komt.
Scheidingsgewassen:
Om te voorkomen dat graansoorten bij het zaaien maar ook bij het oogsten door elkaar komen,
wordt tussen aan elkaar grenzende velden met zomer- of wintergranen telkens een
scheidingsgewas (gele mosterd of vlas) gezaaid. Soms in de vorm van een smalle strook van
hooguit een meter breed (gele mosterd), soms in de vorm van wat bredere velden (vlas).
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4. Gebruikte hoeveelheden zaaigoed en opbrengst per gewas

Benodigd zaaigoed

B
m
16
16
16
16

Zaaigoed per m2

L
g/m2 m
Winterrogge
zaaigoedakker
31
Winterrogge
zaaigoedakker - bolderik vrij
6
12...18
Winterrogge
kruidenrijke winterakker-oost
8
Winterrogge
kruidenrijke winterakker-west
6,5
Totaal:
Eenkoorn
?
6
Spelt (Mordrop)
20
6

Oppervlakte

2018 - 2019

Zaaigoed
richtwaardes

Onderstaande tabel toont de gebruikte hoeveelheden zaaigoed van de wintergranen:

m2 g/m2
496 12
96 12
128 8
104 8
824
16 96 18
16 96 16,7

g
5952
1152
1024
832
8960
1725
1600

Opmerkingen:
Ingezaaid met geschoond (bolderik vrij) zaaigoed
Ingezaaid met geschoond (bolderik vrij) zaaigoed
Aangevuld met bolderik/rogge mengsel tot ± 10 g/m2
Aangevuld met bolderik/rogge mengsel tot ± 10 g/m2
Slechts 1200 gr verkrijgbaar. 1725 gr was vrij veel?
Slechts 1600 gr verkrijgbaar.

Overige cijfers volgen in de loop van 2019!
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5.

Algemeen verloop akkerseizoen 2018-2019

5.1 Verloop najaar 2018-12-28
Meteen na het ploegen van de akkers op 1 november hebben we de eerste nachtvorst gehad. Na
inzaaien van de wintergranen (winterrogge, spelt en eenkoorn) is het tot het einde van het jaar
betrekkelijk zacht geweest met af en toe wat dagen met nachtvorst maar overdag zelden onder nul. In
november en december meerdere keren wat dagen met nachttemperaturen > 5 ºC. Geen strenge
vorst gehad. De wintergranen hebben zich, gezien het late tijdstip van zaaien, goed ontwikkeld.
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6.

Begroting akkerbeheer 2019
Begroting akkerbeheer 2019

Zaaigoed:
Phacelia

1 kg

Vlas
1 kg
Gele mosterd
7 kg
Onvoorzien
Bodembewerking:
Ploegen (loonwerker)
Brandstof:
Brandstof cyclomaaier 15 l
± € 1,60 per liter
Brandstof bosmaaier 5 l
Middelen akkerbeheer:
Steel derde zicht
Voorloopmessen wielcultivator
Nieuwe eg met stalen pinnen
6 stuks
Big Bags
(± € 8, - per stuk)
Totaal:

Niet zeker of oogst 2018 voldoende heeft opgeleverd voor voorjaar en
bodembedekking na oogst
€ 25,00 Hofman agrarische producten - kleinste bestelhoeveelheid = 1 kg
€ 35,00 De Bolster
€ 35,00 Bij tegenvallende oogst zoals eenkoorn afgelopen jaar
€ 25,00

€ 300,00
€ 25,00 afgelopen jaar 3x 5 liter getankt - ook voor maaien grasland
€ 5,00
€ 20,00 Lange bout M10 (+ moer en sluitringen) en fietshandvat
€ 30,00 Om door kweekwortel te kunnen komen
€ 150,00 Vooral t.b.v. bereiding zaaibed bodembedekkers na de oogst
T.b.v. tussenopslag gewassen na de oogst (i.p.v. In kruiwagens) voor:
€ 50,00
emmertarwe, eenkoorn, spelt, pauwengerst, huttentut, paardenbonen
€ 700,00
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7.

Akkerlogboek2018-2019

Gedurende het hele seizoen zijn beknopte notities gemaakt van de stand van zaken op de akkers.
Hier een overzicht van deze notities:
7.1 Werkzaamheden na de oogst
11 aug: Gewasresten van 3/4 van velden gemaaid met cyclomaaier en grotendeels
aangeharkt. Greppel bij amphibiënpoel gedicht en stuk bij akker gevoegd, geëgaliseerd en
deels met wielcultivator, deels met wielaanaarder opengewerkt
16 aug: Laatste kwart van akkers gemaaid. Een stukje van oostelijke roggeakker bij
wijze van experiment niet gemaaid. Had uiteindelijk geen effect omdat vanwege
opkomende kweek er regelmatig gemaaid moest worden.
18 aug: Nog aanwezige gewasresten met eg 'aangeharkt' en afgevoerd. Veldje ten noorden van
moestuin met wielaanaarder oppervlakkig opengewerkt. Phacelia, gele mosterd, huttentut
en geschoonde rogge (van vorig jaar) ingezaaid. Tevens de twee zuidelijke kopkanten van
beide akkers ingezaaid met 'verse' winterrogge met ±10% bolderik. Dit t.b.v. van het
experiment 'kruidenrijke winterakkers'
22 sept: De op 18 augustus ingezaaide kruidenrijke winterakkers zijn helemaal door opkomende
kweek overwoekerd. Wellicht staat er nog wat rogge tussen maar dat is niet te
onderscheiden. Zo vroeg zaaien lijkt dus niet te werken! Samen met Dick de greppel ten
noorden van moestuin gedicht en behoorlijk wat kweekwortel verwijderd. Deze strook
ingezaaid met wat winterrogge met vrij veel bolderik. Dit t.b.v. van het experiment
'kruidenrijke winterakkers'
13 okt:
De op 22 september ingezaaide strook komt al mooi op (rogge en bolderik) Samen met
Trudy en Diana het veldje ten noorden van moestuin opnieuw opengewerkt met
wielcultivator en ergste kweekwortel weggeharkt. Opnieuw ingezaaid met winterrogge +
bolderik (tot: 1250 gr). Dit t.b.v. van het experiment 'kruidenrijke winterakkers'.
18 okt:
Samen met Leslie het veldje ten noorden van amphibiënpoel opnieuw en wat intensiever
opengewerkt met wielcultivator en ergste kweekwortel weggeharkt. Opnieuw ingezaaid met
winterrogge + bolderik (tot: 1200 gr). Dit t.b.v. van het experiment 'kruidenrijke
winterakkers'.
27 okt:
Alle bodembedekking met cyclomaaier gemaaid en het langere maaisel aangeharkt en
afgevoerd. Dit om te voorkomen dat de langere stengels in de geploegde grond achter
blijven. Dit is lastig bij het egaliseren; stengels blijven in de eg hangen.
Winterrogge en bolderik op de kruidenrijke winterakker ten noorden van moestuin begint
goed op te komen; tot nu toe vrij weinig kweek! Naarmate de dagen donkerder en kouder
worden groeit kweek minder hard!!
01 nov: Loonwerker is (eindelijk) komen ploegen. Behalve diepe eerste ploegvoren vooral op de
westelijke akker ook diepe bandensporen van de trekker. Grond erg droog ('stuifzand'). De
oostelijke akker ziet er na het ploegen veel egaler uit!
- Velden afgezet met piketpaaltjes. De velden voor eenkoorn, spelt en vlas helemaal
geëgaliseerd en geëgd. Door diepe bandensporen trekker veel werk.
- Eenkoorn (1200 gr nieuw zaaigoed en 525 gr eigen oogst =1725 gram).
- Spelt (1600 gr) ingezaaid.
- Bij Cruydthoeck was niet meer dan 1200 gr eenkoorn en 1600 gr spelt verkrijgbaar!
- De indruk was dat de 1725 gr eenkoorn vrij veel was.
- 1600 gr spelt had misschien ietsje meer mogen zijn. Resultaat afwachten.
- Verhoogde akkerrand (zijde bosweg) en eerste diepe ploegvoor op veld voor winterrogge
geëgaliseerd.
03 nov: Werkochtend. Nachtvorst gehad. Grond heeft krokant bovenlaagje.
Met 5 à 6 man (m/v) eerst het noordelijke deel van de oostelijke akker incl. kopkant
geëgaliseerd en geëgd. Samen met Gerda winterrogge ingezaaid.
Daarna vrijwel het hele noordelijke deel van de westelijke akker incl. kopkant geëgaliseerd.
Er moeten nog een paar ploegvoren geëgaliseerd worden en er moet nog geëgd worden.
De rest van de akker op de volgende werkochtenden egaliseren en eggen.
05 nov: In de nacht van 1 op 2 november heeft het behoorlijk geregend en de grond wordt door
dauwvorming ook al wat vochtiger. Om vanwege het late zaaien van de wintergranen geen
extra risico te lopen met trage ontkieming door droogte, voor alle zekerheid de velden met
winterrogge, de velden met eenkoorn en spelt en de westelijke kruidenrijke winterakker
(waar de winterrogge nog niet echt goed op wil komen) elk ongeveer een uur beregend.
17 nov: Kopkant westelijke akker geëgaliseerd
24 nov: Werkochtend. Laatste stukken van akkers geëgaliseerd. Klaar tot medio februari!
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7.2 Winterrogge
03 nov: Werkochtend. Na egaliseren is de winterrogge ingezaaid
14 nov: Winterrogge, eenkoorn en spelt beginnen op te komen: sprietjes van 1,5...2 cm hoog.
Op beide 'kruidenrijke winterakkers' staat de winterrogge nu 5...10 cm hoog.
24 nov: Werkochtend. Winterrogge, eenkoorn en spelt hebben ondanks wat nachten met
nachtvorst het 1-blad stadium bereikt. Eind volgende week piek van 10 graden!
22 dec:
2,5 blad stadium bereikt (derde blad nog niet geheel ontplooid)
7.3 Eenkoorn
01 nov: Na ploegen en egaliseren is de eenkoorn ingezaaid
14 nov: Winterrogge, eenkoorn en spelt beginnen op te komen: sprietjes van 1,5...2 cm hoog.
24 nov: Werkochtend. Winterrogge, eenkoorn en spelt hebben ondanks wat nachten met
nachtvorst het 1-blad stadium bereikt. Eind volgende week piek van 10 graden!
22 dec:
2 blad stadium bereikt. Ontwikkelt zich iets minder snel dan winterrogge
7.4 Spelt
01 nov: Na ploegen en egaliseren is de spelt ingezaaid
14 nov: Winterrogge, eenkoorn en spelt beginnen op te komen: sprietjes van 1,5...2 cm hoog.
24 nov: Werkochtend. Winterrogge, eenkoorn en spelt hebben ondanks wat nachten met
nachtvorst het 1-blad stadium bereikt. Eind volgende week piek van 10 graden!
22 dec:
2 blad stadium bereikt. Spelt staat op het meest zuidelijke veld van de drie wintergranen en
krijgt daardoor en door de lage stand van de zon het minste zonlicht (en warmte). Blijft
daardoor iets achter op eenkoorn!
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8.

Nieuwe werkwijzen, bevindingen en inzichten

8.1 Inzet cyclomaaier
In het najaar van 2018 jaar is de cyclomaaier veel gebruikt (i.p.v. bosmaaier) voor het maaien van
gewasresten na de oogst, kort maaien van kweek op velden zonder afdoende bodembedekking en het
wegmaaien van de hogere bodembedekkers vóór het ploegen. Het maaien met de cyclomaaier gaat
sneller, is minder vermoeiend en veroorzaakt mindergeluidsoverlast dan de bosmaaier. Met de
cyclomaaier kan echter niet korter dan ±10 cm gemaaid worden maar dat is meestal geen bezwaar.
8.2 Laat ploegen en het effect op wintergranen en winterannuellen
De huidige loonwerker heeft de afgelopen drie seizoen elke keer pas gedurende de eerste paar dagen
van november tijd gehad om onze akkers te ploegen. Normaal gesproken wordt er eind september
geploegd, blijft de akker ongeveer twee weken liggen om 'tot rust' te komen en worden half oktober de
wintergranen ingezaaid.
Na het late ploegen moeten de velden, waar de wintergranen moeten worden ingezaaid, eerst heel
snel geëgaliseerd worden (zwaar werk) om vervolgens meteen ingezaaid te worden. Zolang er in
november of december geen strenge vorst optreedt dan hoeft dit geen probleem te zijn en ontwikkelen
de wintergranen zich nog voldoende vóór het intreden van de winter. In het najaar van 2016 hebben
we wel een korte periode van vrij strenge vorst gehad. Hierdoor bleek in de zomer van 2017 de
uitstoelingsgraad van de winterrogge vrij gering te zijn.
Dit jaar hebben we naast winterrogge ook spelt en eenkoorn ingezaaid. Spelt en eenkoorn blijken zich
iets minder snel te ontwikkelen dan winterrogge. Hierdoor zouden spelt en eenkoorn gevoeliger
kunnen zijn voor een vroege vorst periode.
Het late ploegen heeft zeer waarschijnlijk ook een nadelige invloed op de stand van winteranuellen.
Winterannuellen zijn planten die (net als wintergranen) al in het najaar ontkiemen en als jonge plant
overwinteren om in het voorjaar verder uit te groeien. Als er zo laat geploegd wordt als de afgelopen
drie jaar het geval is geweest, dan is de kans groot dat veel winterannuellen al ontkiemd zijn en zich
tot het 'overwinteringsstadium' hebben ontwikkeld. Als er daarna nog geploegd wordt dan zullen de
meeste winterannuellen dat niet overleven. Een aanzienlijk deel van de akkerflora die we in stand
proberen te houden behoort tot de groep winterannuellen.
Dit alles is de aanleiding om op zoek te gaan naar een andere loonwerker kunnen vinden om onze
akkers uiterlijk half oktober (maar liever nog wat eerder) kan komen ploegen.
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8.3 Voorbewerken met wielcultivator i.p.v. ploegen zomerakkers
Uit kostenoverwegingen hebben we in 2016 besloten om onze akkers alleen nog maar in het najaar te
laten ploegen. Daarvoor werden de winterakkers in het najaar en de zomerakkers tegen het einde van
de winter geploegd. In principe werkt dit ook voor de zomerakkers prima. Wat we wel gemerkt hebben
is dat met name de zomergranen wat meer concurrentie lijken te hebben van wilde grassoorten en
andere akkerkruiden. Deze wilde grassoorten en akkerkruiden hebben, omdat er in de late winter niet
meer geploegd wordt, voor een deel al de kans gekregen om te ontkiemen en op te komen en hebben
daarmee een voorsprong op de zomergranen die op z'n vroegst eind februari gezaaid worden. Deze
voorsprong van wilde grassen en akkerkruiden wordt door zachte winters nog eens versterkt.
Om een indruk te krijgen wat precies het effect is van een bodembewerking in de late winter, wordt dit
seizoen telkens de helft van een veld waar zomergranen ingezaaid zullen worden, met de
wielcultivator bewerkt. Als het weer het toelaat kan dit begin februari gebeuren. Nagegaan moet
worden of hiermee de voorsprong van wilde grassen en akkerkruiden en daarmee de concurrentie met
de zomergranen wordt verminderd zonder dat dit een nadelig effect heeft op die akkerkruiden die we
in stand willen houden.

Tot zover het tussentijdse verslag van akkerseizoen 2018-2019 (t/m december 2018)
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