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1.

Inleiding

Op basis van de ervaring van vorig seizoen ligt de focus van dit seizoen op een meer planmatige
aanpak, het (waar mogelijk) verminderen van hoeveelheid werk tijdens oogstperiode, het 'slimmer'
aanpakken van werkzaamheden en een aantal experimenten met gewassen om zo meer inzicht te
krijgen in 'wat wel werkt en wat niet'.

2.

Actiepunten en experimenten

2.1 Vooraf geplande akkerindeling en zaaigoed hoeveelheden
Vorig seizoen werd de akkerindeling van de 'zomergewassen' eigenlijk pas bepaald op het moment
dat we gingen inzaaien en werd de grootte van de velden vooral bepaald door de hoeveelheid
beschikbaar zaaigoed.
Dit seizoen is de akkerindeling vooraf gemaakt en is de hoeveelheid benodigd zaaigoed vooraf
bepaald aan de hand van de oppervlakte van het in te zaaien veld en richtwaardes voor zaaigoed
hoeveelheden afkomstig uit de 'reguliere' akkerbouw.
2.2 Reductie winterrogge areaal
Omdat we sinds vorig jaar beide akkers in één keer en alleen in het najaar ploegen, kan het
onderscheid tussen zomer- en winterakker komen te vervallen en hoeft nu niet meer een van beide
akkers (±1000 m2) met winterrogge (of ander wintergraan) te worden ingezaaid. Hierdoor kan de
omvang van het winterrogge areaal geleidelijk worden gereduceerd. Dit is nodig omdat het maaien
van ±1000 m2 winterrogge met zicht en pikhaak eenvoudigweg erg veel is en ervaren wordt als 'een
gebed zonder einde'. Dit werkt nadelig op de motivatie van vrijwilligers. Dit jaar wordt daarom het
winterrogge areaal van ±900m2 gereduceerd naar ±745 m2.
2.3 Experiment invloed hoeveelheid zaaigoed en bemesting winterrogge
De voorgaande jaren werd de hele winterakker (±1000 m2) ingezaaid met de inhoud van één volle
emmer van 12 liter. Dit komt neer op 7 à 8 kg zaaigoed en dus op 7 à 8 gr/m2. Het betrof hier echter
ongewand zaaigoed dat niet alleen zand, kaf naalden en overige gewasresten (±12%) bevatte maar
ook een relatief grote hoeveelheid bolderikzaad (naar schatting 40 à 50%).
In de reguliere teelt worden waardes van 12 tot 18 gr/m 2 geschoond zaaigoed gehanteerd.
Verder bleek in de zomer van 2016 uit een aantal steekproeven dat de uitstoelingsgraad van de
winterrogge erg laag was. Naar schatting had slechts 10% van de winterrogge 2 of meer halmen
ontwikkeld, de rest bestond uit enkele halmen. Waarschijnlijk is deze lage uitstoelingsgraad vooral
veroorzaakt door het late zaaien (3 november), vrij snel gevolgd door een vroege vorst periode.
Mogelijk speelt ook de mate van bemesting een rol; gewoonlijk worden de velden met winterrogge niet
bemest!
Dit alles resulteerde in een erg 'dun' gewas dat erg lastig met zicht en pikhaak te maaien was. Dit
werkte erg frustrerend en demotiverend; een paar halmen per maaislag met de zicht!
Een dun gezaaid gewas biedt echter wel meer ruimte aan akkerkruiden!
Om meer inzicht te krijgen in het effect van zaaigoedhoeveelheden en bemesting op de uiteindelijke
plantdichtheid, maaibaarheid en akkerkruiden, is de winterrogge op twee velden, 1 op de westelijke
akker en 1 op de oostelijke akker ingezaaid. Het veld op de westelijke akker is niet bemest (tweede
seizoen), het veld op de oostelijke akker is licht bemest met compost. Beide velden zijn in drie stukken
(van ieder ± 125m2) onderverdeeld en zijn met respectievelijk 9, 12 en 15 gr/m 2 (ongeschoond)
ingezaaid.
Door het betrekkelijk late zaaien (3 november) heeft de winterrogge zich voor de winter overwegend
tot het tweeblad stadium ontwikkeld terwijl het drieblad stadium als optimaal wordt beschouwd.
Desondanks heeft de winterrogge zich in het voorjaar goed ontwikkeld.
Bij het opkomen van de winterrogge leek er een gering verschil in plantdichtheid tussen de bemeste
en onbemeste velden waarneembaar. Qua lengte groei was er geen verschil waarneembaar.
Door een harde vlagerige westenwind (kracht 5 tot 7) is het grootste deel van het gewas op de
oostelijke velden gelegerd (platgeslagen). Waarschijnlijk is dit vooral veroorzaakt door val- of
rolwinden die ontstaan zijn door interactie met de bomenrij langs de Bosweg (veel halmen lagen
namelijk 'tegen de wind in' of haaks op de windrichting). Hierdoor was het niet mogelijk om een goede
vergelijking te maken tussen de resultaten van de bemeste oostelijke en de onbemeste westelijke
(onbemest). De indruk was echter dat de uiteindelijke verschillen heel gering waren.
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Op het westelijke veld was er uiteindelijk wel een duidelijk verschil merkbaar in de maaibaarheid
tussen de met verschillende zaaigoed hoeveelheden ingezaaide stukken; de met 15 en 12 gr/m 2
waren goed maaibaar (onderling weinig verschil). Die goede maaibaarheid viel eigenlijk pas op toen
als laatste het gedeelte dat met 9 gr/m 2 was ingezaaid. Dit gedeelte was, net als in voorgaande jaren,
frustrerend lastig te maaien; een paar halmen per maaislag.
Op de oostelijke velden stonden er behalve veel bolderik uitzonderlijk veel korenbloemen (meer dan
voorgaande jaren) tussen de winterrogge. Op de westelijke velden betrekkelijk weinig korenbloemen.
Verder op beide velden ook vrij veel klaprozen. Dichter zaaien van winterrogge lijkt weinig invloed te
hebben op akkerkruiden.
De uitstoelingsgraad op beide velden was duidelijk beter dan vorig jaar; in de meeste gevallen 2 of
meer halmen.
Conclusie: volgend seizoen inzaaien met ±12 g/m2 geschoond en bolderik vrij zaaigoed. Dit is
vergelijkbaar met ongeveer 14 gr/m2 ongeschoond zaaigoed want door te wannen (op fijne zeef)
treedt ±12,5% gewichtsverlies op (zand, kaf naalden, stengelresten -12,5% van 14 gr = 1,75 gr)

westelijke veld met winterrogge met voornamelijk heel veel bolderik

oostelijke veld met winterrogge met behalve bolderik ook heel veel korenbloemen
4

2.4 Experiment laat gezaaide winterrogge
Vorig jaar zat er wat winterrogge tussen de emmertarwe. Dit mengsel is in het voorjaar ingezaaid en
daarbij is toen ook de rogge opgekomen. Deze was nog wel groen toen de emmertarwe geoogst
werd. Bij wijze van experiment zijn daarom twee velden van ±50 m2 in het voorjaar ingezaaid met
winterrogge: één veld op 10 maart en één veld op 12 april (beide met 15 g/m 2). Op beide velden werd
de winterrogge heel snel overwoekerd door kweek en wilde grassen. Wel heel veel korenbloemen!
Het is niet helemaal duidelijk waarom vorig jaar de winterrogge tussen de emmertarwe wel
opgekomen is en dit jaar de laat gezaaide winterrogge helemaal niet. Mogelijk komt dit door de locatie
op de akker. Voor dit experiment is de noordelijke kopkant van de oostelijke akker gebruikt. Dit stuk is
noodgedwongen) in dwarsrichting en daardoor minder goed geploegd en bevatte sowieso al meer
kweek dan de rest van de akkers.
2.5 Experiment breedwerpig gezaaide paardenbonen
Normaal gesproken worden paardenbonen op rij gezaaid De vraag was of paardenbonen ook
breedwerpig gezaaid kunnen worden en of deze paardenbonen een min of meer bodem bedekkend
gewas zouden kunnen vormen. Daarom zijn twee velden met verschillende hoeveelheden zaaigoed
(resp. 30 en 45 gr/m2) breedwerpig ingezaaid.
Al snel bleek dat maar een klein gedeelte van de paardenbonen opkwam en overwoekerd dreigde te
raken door met name bolderik en in mindere mate korenbloem. Vorig seizoen heeft op deze velden
winterrogge (met bolderik) gestaan en de bolderik is afkomstig van zaad van vorig seizoen dat in de
bodem was achtergebleven. Op deze velden kon de bolderik eenvoudig worden verwijderd (2
kruiwagens vol!). Hiermee werd voorkomen dat de bolderik op deze velden weer zaad kon vormen en
verspreiden.

Impressie van het veld met breedwerpig gezaaide paardenbonen
De breedwerpig paardenbonen op deze velden werden hooguit half zo groot als op het op rij gezaaide
veld en vormden doorgaans slechts enkele kleine peulen. Er was geen duidelijk verschil tussen het
met 30 gr/m2 en 45 gr/m2 ingezaaide veld. De uiteindelijke opbrengst (±27gr/m2) was daarom
aanzienlijk lager dan die van de op rij gezaaide paardenbonen (±85gr/m2). Van enige bodem
bedekkende werking was ook geen sprake.
2.6 Experiment breedwerpig gezaaide huttentut
Vorig seizoen bleek na de oogst van de huttentut dat op het betreffende veld al heel snel een vrij
egale bedekking met jonge huttentut ontstond. Daarom dit jaar in het voorjaar twee kleine velden
breedwerpig met huttentut ingezaaid (resp.10 en 20 gr/m 2). Hoewel dit zaad vrij snel ontkiemde s de
opkomende huttentut vrij snel overwoekerd door allerlei wilde grassen, kweek en andere akkerkruiden.
Breedwerpig zaaien van huttentut in het voorjaar werkt dus blijkbaar niet. Er is dan waarschijnlijk te
veel concurrentie met andere (wilde) soorten.
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3.

Akkerindeling seizoen 2017-2018
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5.

Algemeen verloop akkerseizoen 2017-2018

5.1 Verloop voorjaar en zomer
Het voorjaar was erg zonnig en relatief droog. Alle gewassen ontwikkelden zich zeer voorspoedig al
hadden alle zomergranen het wel een beetje moeilijk; emmertarwe, pauwengerst en vooral eenkoorn
hadden moeite om boven de wilde grassen uit te komen (maar dat is eigenlijk elk jaar zo).
De zomer was vanaf eind juni/begin juli extreem droog. Tegen die tijd waren eigenlijk alle gewassen al
aan het afrijpen en hadden nauwelijks nog water nodig. De droogte heeft eigenlijk tot eind oktober/
begin november aangehouden.
5.2

Grafiek neerslagtekort 2018

5.3 Zaaien bodembedekkers na de oogst
Beide akkers zijn na de oogst in 2017 eerst met bosmaaier kort gemaaid en maaisel is afgevoerd. De
westelijke akker is in de loop van augustus ingezaaid met gele mosterd. De noordelijkste ¾ deel van
de oostelijke akker is ingezaaid met phacelia, de rest met gele mosterd. Beide bodembedekkers zijn
maar heel matig opgekomen. Veel kweek en wilde grassen. In oktober alles met de bosmaaier kor
gemaaid en maaisel afgevoerd.
5.4 Ploegen, zaaien najaar
Mede door asfalteringswerkzaamheden aan de Bosweg en Heiweg, heeft de loonwerker pas op 1
november geploegd. Op 1 en 2 november de velden voor winterrogge geëgaliseerd. Extra veel werk
door ongelukkig getrokken eerste ploegvoren waardoor dubbele greppels ontstonden. Eigenlijk ook de
'verkeerde' kant op geploegd. Hierdoor is de verhoogde akkerrand van de oostelijke akker nog wat
hoger geworden. Volgend jaar de grond de andere kant op ploegen. Op 3 november winterrogge
(ongeschoond zaaigoed met eigenlijk veel te veel bolderik) ingezaaid (ineggen hoeft niet in het
najaar!). In de weken daarna de rest van de velden geëgaliseerd, ten dele op werkochtend. De
winterrogge is uiteindelijk goed opgekomen tot ongeveer tweeblad stadium (drieblad zou eigenlijk
beter zijn). Waarschijnlijk door het uitblijven van een vroege vorstperiode (zoals vorig jaar) lijkt de
rogge beter uitgestoeld.
5.5 Zaaien voorjaar
Eind februari 2018 kon er nog niet gezaaid worden omdat de bodem bevroren was. Daarom op de
eerstvolgende werkochtend 10 maart de zomergranen (haver, pauwengerst, emmertarwe en eenkoorn), de paardenbonen en phacelia ingezaaid. Op dat moment begonnen zich net de eerste
akkerkruiden al te ontwikkelen maar dit het was allemaal nog heel pril. De huttentut is op 12 april
ingezaaid.
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5.6

Bijzonderheden:

Veldje moestuingroep
De moestuingroep had gevraagd om wat ruimte op de akker voor het verbouwen van o.a. pastinaak
en aardappelen. Door gebrek aan mankracht minder dan ¼ van veld (van 93 m2) gebruikt. Mede door
gebrek aan mankracht is er te weinig geschoffeld en is eigenlijk alles heel snel overwoekerd door met
name wilde grassen. Oostelijke helft van dit veldje is medio mei kaal gemaaid en met phacelia
ingezaaid maar ook dat werd overwoekerd. Inzaaien na het vroege voorjaar werkt eigenlijk nooit!
'Kale' strook zomergranen op oostelijke akker
Net als vorig jaar, maar nu in sterkere mate, viel op dat op de velden met emmertarwe, pauwengerst
en eenkoorn er op een strook, grenzend aan het pad tussen de akkers en met een breedte van ± 2
meter, nauwelijks granen ontwikkelden. Dit kan te maken hebben met het feit dat we deze velden twee
jaar achter elkaar van west naar oost geploegd hebben waardoor de rijkere grond steeds richting
Bosweg verplaatst is. Het kan ook te maken hebben met het feit dat deze strook 's morgens vanwege
de bomenrij aan de Bosweg eerder zonlicht vangt dan de rest de oostelijke akker en daardoor
enigszins uitgedroogd raakt. Bij de winterrogge en huttentut op de oostelijke akker deed dit
verschijnsel zich niet voor. Opmerkelijk was dat in de Heemtuin Presikhaaf iets vergelijkbaars
gebeurde op een veld met haver. Dit veld werd aan de zuidkant begrenst door een hoge bomenrij.
Aan de noordkant van dit veld was ook weer een strook te zien van ongeveer twee meter breed waar
de haver nauwelijks opkwam. Dit onderbouwt de 'zoninval' theorie enigszins. Volgend jaar de
oostelijke akker van oost naar west ploegen en dan afwachten of deze 'kale' strook nog steeds
ontstaat.

6.

Begroting akkerbeheer 2018

Het feit dat een 'akkerjaar' van oogst tot oogst loopt terwijl een financieel boekjaar samenvalt met een
kalenderjaar, maakt het opstellen van een begroting soms wat lastig. Vaak wordt pas na een oogst
duidelijk welke maatregelen er getroffen moeten worden in het volgende akkerseizoen. Als aan deze
maatregelen ook uitgaven verbonden zijn en deze uitgaven moeten gedaan worden voor de
'kalenderjaarwisseling' dan zullen deze uitgaven op het moment dat de begroting gemaakt werd,
'onvoorzien' zijn.
Zo ontstond er in de loop van 2018 het plan om na de oogst twee 'kruidenrijke winterakkers' in te
richten. Hiervoor was de aanschaf van de wielcultivator essentieel. De kosten hiervoor waren in de
begroting van 2018, die eind 2017 is opgesteld, niet meegenomen.
Verder bleek in de zomer van 2018 dat zaaien van eenkoorn in het voorjaar (als zomergraan) op onze
akkers niet goed werkt en daarom dus het volgende akkerseizoen als wintergraan al in het najaar van
2018 gezaaid zou gaan worden. Omdat de eenkoorn oogst onvoldoende zaaigoed had opgeleverd
moest er in het najaar van 2018 extra zaaigoed worden besteld. Ook weer een onvoorzien uitgave.
Ten aanzien van de akkerbegroting zal de penningmeester dus enige flexibiliteit en creativiteit aan de
dag moeten leggen. Hieronder de begroting voor 2018:
Begroting akkerbeheer 2018
Zaaigoed:
Eenkoorn
Phacelia
Raapzaad
Gele mosterd
Bodembewerking:
Ploegen (loonwerker)
Grondfrees huur 1 dag
Overigen:
Brandstof (bos)maaiers
Totaal:

1 kg
1 kg
1 kg
7 kg

€ 5,00
€ 25,00
€ 3,00
€ 35,00
€ 300,00
€ 125,00 Tevens voor verbetering schraal grasland
€ 5,00
€ 498,00
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7.

Akkerlogboek 2017-2018

Gedurende het hele seizoen zijn beknopte notities gemaakt van de stand van zaken op de akkers.
Hier een overzicht van deze notities:
7.1 Winterrogge
03 nov:
Ingezaaid
10 mei:
Aren gevormd en zichtbaar.
31 mei:
Eerste bolderik bloeit
11 juni:
Opvallend - op de oostelijke akker staat tussen de rogge naast veel bolderik ook heel
veel korenbloem. Op de westelijke akker vrijwel alleen bolderik! In tegenstelling tot
vorig jaar vrijwel geen kweek te zien. Waarschijnlijk vanwege droogte.
Rogge begint al af te rijpen
18 juni:
Rogge is duidelijk aan het afrijpen. Aren 'knakken'. Lijkt allemaal vrij vroeg,
waarschijnlijk door warm maar niet extreem droog voorjaar!
21 juni:
harde vlagerige westenwind (kracht 5 tot 7) heeft een groot deel van de rogge op de
oostelijke akker 'geplet'. Op de westelijke akker geen schade, waarschijnlijk door
wisselwerking met bosrand en bomenrij aan Bosweg
02 juli:
Rogge op westelijke veld is rijp. 7 juli maaien; dat is twee weken eerder dan vorig jaar!
05 juli:
De rogge op het westelijke veld begint wat 'in te zakken' en te verwaaien. Wordt dit
inzakken en ombuigen veroorzaakt door de verleppende bolderik? Moet nodig
gemaaid worden! Opmerkelijk: veel bolderik nog niet helemaal rijp!
07 juli:
80% van westelijke veld gemaaid door Mathilde, Anthony (van Anne), Dick en mijzelf
(Jo Brink heeft ook nog een paar stukjes gedaan) en op schoven gezet. Door dichter
inzaaien veel beter maaibaar. Weinig verschil merkbaar tussen 9, 12 en 15 g/m2.
Geen wikkes(!) en vrijwel geen ander groen spul! Vooral bolderik (lang niet allemaal
rijp) en uitgebloeide korenbloemen.
08 juli:
Gevallen halmen rond de schoven bijeengeharkt op meerdere hopen. Deze bleken
uiteindelijk te vochtig om gedorst te worden.
12 juli:
Een derde deel van platgeslagen rogge op oostelijke veld met zicht gemaaid (grijp en
maai methode).
14 juli:
Trudy heeft laatste stuk westelijke veld gemaaid. Anthony (van Anne) en Dick het
oostelijke veld. Anthony, Lucy en? hebben de eerder gemaaide rogge gedorst.
15 juli:
Laatste stuk platgeslagen rogge gemaaid en op schoven gezet
Tussen 29-07 en 09-08 alles gedorst.
7.2 Laat gezaaide winterrogge (experiment)
10 maart:
Eerste veldje (4b) ingezaaid met 15 gr/m 2 ongeschoond zaaigoed
12 apr:
Tweede veldje (4a) ingezaaid met 15 gr/m 2 ongeschoond zaaigoed
Op deze veldjes is vrijwel geen winterrogge opgekomen. Wel heel veel korenbloemen!
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7.3 Emmertarwe
De indruk is dat de emmertarwe hoger geworden is (±1,40 m) en dat de rijpe aren donkerder bruin
gekleurd waren dan vorig jaar. De uiteindelijke plantdichtheid viel tegen terwijl er dichter ingezaaid
was dan vorig jaar (±10 g/m2 i.p.v. ±5 g/m2). De vraag is in hoeverre de bemesting van het veld hier
een rol heeft gespeeld. Op het veld waar de emmertarwe was ingezaaid hebben het jaar ervoor
paardenbonen gestaan (stikstofbemester) en is in het najaar abusievelijk te veel compost uitgereden.
Het kan zijn dat hierdoor wilde grassen zich sneller konden ontwikkelen dan de emmertarwe. De
halmen van de emmertarwe die er wel in slaagden boven de wilde grassen uit te komen, zijn hierdoor
mogelijk extra lang geworden.
10 maart:
31 mei:
7 juni:
18 juni:
02 juli:
08 juli:
19 juli:

±93 m2 ingezaaid met ±10,7 g/m2. In 2016 ingezaaid met ±5 g/m2 (dat was te weinig)
Redelijke lengte, nog geen zichtbare aren. Wel heel veel klaprozen!
Aren zichtbaar en de emmertarwe komt nu boven het 'struweel' uit
Emmertarwe groeit maar door. Vrijwel net zo lang als de winterrogge 130..140 cm!
I.v.m. aanhoudende droogte nogmaals beregend
Emmertarwe begint geleidelijk te rijpen
Samen met Dieuwke de emmertarwe gemaaid en meteen gedorst. Ging redelijk maar
wel redelijk wat gebroken aren die naderhand met de hand nog 'gekneusd' moesten
worden.

7.4 Pauwengerst
De pauwengerst heeft het na een vrij trage start, uiteindelijk goed gedaan en was uiteindelijk als
eerste rijp. Ook tussen de pauwengerst stonden heel veel wilde grassen en waarschijnlijk viel
daardoor de uiteindelijk plantdichtheid wat tegen. Door de grote hoeveelheid wilde grassen, was de
pauwengerst lastig te maaien (grijp & maai methode met zicht).
10 maart:
31 mei:
18 juni:

28 juni:
05 juli:

14 juli:

±109 m2 ingezaaid met ongeveer 10 g/m2 (1x grof gezeefd en ongeschoond).
In 2016 ingezaaid met 5,6 g/m2. Dat was erg dun
eerste aren zichtbaar.
Pauwengerst begint al af te rijpen. Er staat ook vrij veel wilde haver tussen! Deze
zoveel mogelijk verwijderd want wilde haver verliest z'n zaden zodra ze rijp zijn en
verspreid zich daardoor erg snel (woekerplant).
Pauwengerst is zo goed als oogstrijp. 05 juli maaien.
Pauwengerst gemaaid. Pas rond 10:30 u begonnen en rond 13:00 u klaar. Met Emmy
en Elsbeth de halmen uit het nogal rommelige maaisel geselecteerd (tot 14:30 u). Wel
redelijk wat akkerwinde maar vrijwel geen ringelwikke. 3 kruiwagens met pauwengerst
in bijenstand opgeslagen. Kan gedorst worden.
Pauwengerst gedorst. Gaat moeilijk. Veel halve aren met de hand 'na gekneusd'.

Pauwengerst
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7.5 Eenkoorn
De eenkoorn had het erg moeilijk, ook weer vanwege de grote hoeveelheid wilde grassen en omdat
eenkoorn beter als wintergraan in het najaar gezaaid kan worden. Bij zaaien in het voorjaar ontwikkelt
het zich te traag om boven de wilde grassen uit te komen. De halmen van eenkoorn waren vrij dun
daardoor zijn veel halmen omgeknakt (gelegerd) en kon alleen geoogst worden door de halmen stuk
voor stuk van het land te plukken. Uiteindelijke opbrengst was slecht: ±0,5 kg terwijl 1 kg was
ingezaaid.
10 maart:
11 Juni:
18 juni:
28 juni:
02 juli:
08-juli:
19 juli:
31 juli:

±85 m2 ingezaaid met ±12 g/m2 (1 kg nieuw zaad).
Verrassing! Eenkoorn leek eerst niets te worden (kan nl. ook als wintergraan gezaaid
worden) maar heeft toch aren gevormd. Wel goed zoeken tussen overige grassen.
Ook de eenkoorn wordt wat langer maar alleen richting Bosweg (eerste 3 meter
weinig of geen eenkoorn)
Beregend
I.v.m. aanhoudende droogte nogmaals beregend
Eenkoorn blijft nog overwegend groen, nog weinig rijping
Er staat amper nog eenkoorn overeind!
Eenkoorn halm voor halm geoogst

7.6 Haver
De haver is dit jaar op de zuidelijke kopkant van de westelijke akker ingezaaid. Op dit veld heeft de
twee voorgaande jaren winterrogge gestaan en was daarom al drie seizoenen niet bemest. Hierdoor
duurde het lang voordat de haver opkwam en de uiteindelijke plantdichtheid erg laag was. Het
voordeel van de lage plantdichtheid was dat rijkelijk de opkomende bolderik (nog in de bodem
aanwezig zaad van vorig jaar dat zich voor en tijdens de oogst verspreid heeft) makkelijk te wieden
was. Verder heel veel klaprozen!
Opmerking:

In 2016 ingezaaid met 7,6 g/m2. Dat was nogal dun.

10 maart:

±109 m2 ingezaaid met ongeveer 10 g/m 2 (1x grof gezeefd en ongewand).
In 2016 ingezaaid met 7,6 g/m2. Dat was nogal dun.
Veel bolderik en rogge op het veld verwijderd. Dit ging goed omdat het gewas zo dun
was. Haver is nog amper zichtbaar.
eerste zeer schrale aartjes hier en daar zichtbaar. Afwachten hoe dit zich verder
ontwikkeld
En opeens staat er toch redelijk wat haver met aren. Wel veel 'kale' plekken op het
veld. Er zitten ook weer dikke sprinkhanen!
Uiteindelijk toch nog redelijk wat haver (nog groen)
Haver vrijwel helemaal geoogst (op het veld geritst) op een paar sprietjes hier en daar
na voornamelijk door Anne, Gerda en Wim.

16 mei:
31 mei:
11 juni:
18 juni:
07 Juli:

7.7 Paardenbonen op rij
10 maart:
1770 gr ingezaaid. Totaal 18,5 rijen (± 171 m2)
16 mei:
Eerste bloemen - planten ± 20 cm hoog
31 mei:
Planten zijn bijna zo groot dat er niet meer geschoffeld hoeft te worden
09 juni:
voor het laatst geschoffeld. Peulen gevormd
28 juni:
Beregend
02 juli:
I.v.m. aanhoudende droogte nogmaals beregend. Eerste zwarte peulen en bladverlies
(mede door droogte?)
05 juli:
Diana en Loes hebben de eerste paardenbonen geoogst en deels gedopt
07-juli:
weer wat peulen geplukt door Wim (van Mathilde)
12 juli:
Henk plukt nog wat bonen.
14 juli:
Werkochtend: diverse mensen plukken bonen
04 aug:
Paardenbonen geoogst door hele planten uit de grond te trekken en in de schaduw de
peulen eraf te plukken. Tijdelijk in kruiwagens in heemhuis opgeslagen. Later in
augustus alles met de voeten 'gedorst'
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7.8

Paardenbonen breedwerpig (experiment):

10 maart:
16 mei:

11 juni:
28 juni:
02 juli:
07-juli:
12 juli:
14 juli:
12 aug:

6975 gr ingezaaid op 186 m2 (helft 30 g/m2, helft 45 g/m2 - gem: 37,5 g/m2)
Bolderik tussen de paardenbonen verwijderd (2 kruiwagens vol) - eerste bloemen.
Vrij veel spreiding in grootte planten 10...25 cm. Loopt gemiddeld iets achter op de op
rij gezaaide bonen.
Breedwerpig gezaaide paardenbonen zijn ongeveer half zo lang als op rij gezaaid.
Beide hebben echter peulen (nog groen)
Beregend
I.v.m. aanhoudende droogte nogmaals beregend. Eerste zwarte peulen en bladverlies
(mede door droogte?)
Kleine hoeveelheid peulen geplukt
Zomeravond groep (Marion) plukt behoorlijk wat
Werkochtend: diverse mensen plukken bonen
Laatste peulen van het veld gehaald met Anthony. Later in augustus alles met de
voeten 'gedorst'

7.9 Huttentut op rij:
12 apr:
± 60 gram in voren ingezaaid. Heel dun inzaaien; tussen duim en wijsvinger
'sprenkelen'. Gebruik eventueel wat schelpenzand om het fijne zaad goed te kunnen
verdelen.
16 mei:
Doet het goed - 'handgrote' planten
31 mei:
Veel lengte groei, eerste bloesem
09 juni:
laatste keer geschoffeld(?)
11 Juni:
Huttentut bloeit volop 28 juni:
Beregend
02 juli:
I.v.m. aanhoudende droogte nogmaals beregend
12 juli:
Huttentut is nog niet helemaal rijp; laatste bloesem verdwijnt net
19 juli:
Huttentut is nu helemaal rijp. Kan geoogst worden
02-08:
Eerste helft huttentut geoogst (Gerda en Elsbeth?)
04-08:
Joost heeft tweede helft huttentut geoogst
09-08:
Huttentut gedorst met voeten op zeil
7.10 Huttentut breedwerpig (experiment):
12 apr:
Helft met 10 g/m2 en andere helft met 20 g/m 2 ingezaaid.
Na ontkieming snel overwoekerd door o.a. kweek en wilde grassen
7.11 Phacelia:
10 mrt:
16 mei:
17 mei:
31 mei:
11 Juni:

07-juli:
14 juli:
04 aug:
12 aug:

109 m2 ingezaaid met 110 gr (±1 g/m2)
eerste bloemen
tweede veld (rond 'moestuin'-veldje) ingezaaid
veel bloemen en lengte groei
meeste phacelia al uitgebloeid. Het tweede veldje (achter het stuk voor de moestuin
groep dat half mei is ingezaaid) met phacelia wordt niets; overwoekerd door wilde
grassen. Laat inzaaien werkt dus niet!
Nu de grassen verdrogen wordt er toch behoorlijk wat vrijwel rijpe phacelia zichtbaar
en bereikbaar. Misschien toch wat oogsten.
Gerrit-Jan en Loes hebben bijna twee volle emmers geritst.
Elsbeth heeft nog een emmer phacelia geoogst
Samen met Ida laatste keer phacelia geoogst. Was niet veel meer.

13

8.

Nieuwe werkwijzen, bevindingen en inzichten

8.1 Maaien winterrogge
Het maaien van de winterrogge verliep best goed! Mathilde, Dick, Anthony (man van Anne) en Trudy
hebben ook instructie gehad en hebben gemaaid. Jo Brink kwam nog even langs om 'wat puntjes op
de i te zetten.'
Voortbordurend op de ervaring van vorig jaar, lukte het dit jaar om wat dikkere garven te binden. Een
garve moet nog net of net niet (afhankelijk van armlengte) nog met één arm omvat kunnen worden
(vingertoppen raken schouder). Dikkere garven resulteren in veel stabielere schoven.

De laatste schoven op de oostelijke akker voordat ze gedorst gaan worden
8.2 Oogsten gelegerde winterrogge
Door harde wind op 21 juni is een groot deel van de winterrogge op de oostelijke akker platgeslagen
(gelegerd). Deze rogge was op dat moment al zo goed als rijp. Door het droge weer is ook deze
gelegerde rogge goed afgerijpt en kon door middel van 'grijp & maai' methode, waarbij met één hand
een aantal halmen vastgegrepen wordt en met de zicht gemaaid wordt (net als met sikkel). Het
maaisel wordt dan achter de maaier neergelegd en later verzameld om tot graven gebonden te
worden. Deze methode werkt weliswaar minder snel dan het maaien met zicht en pikhaak maar kan
indien nodig een acceptabel alternatief zijn.
8.3 Schonen winterrogge (verwijderen bolderik uit zaaigoed)
Dit jaar is voor het eerst het winterrogge zaaigoed geschoond met behulp
van twee zelf gemaakte zeven. Het schonen gebeurt in twee stappen.
Daarbij is de eerste stap noodzakelijk om de tweede stap uit te kunnen
voeren:
• Eerst worden zand, kaf naalden, blad en stengelresten verwijderd door
een hoeveelheid ongeschoond zaaigoed op een ondiepe fijne zeef
(maaswijdte van 1,5 à 2 mm) heen en weer te schudden (in horizontale
vlak). Fijn zand en stof valt door de zeef naar beneden, kaf naalden en
overige gewasresten komen boven op de rogge zaden te liggen en
kunnen hiervan afgeschept en geblazen worden. Het gewicht het
verwijderde zand, kaf naalden, blad en stengelresten bedraagt
doorgaans 12% à 13% van het oorspronkelijke gewicht vóór het zeven.
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• Vervolgens wordt bolderik zaad uit het verwijderd door op een diepere en grovere zeef (maaswijdte
van 3 à 3,5 mm) een 'rug' zaaigoed in lengte richting over de zeef te verspreiden (niet tot aan de
randen).

• Maak nu enkele heen-en weergaande of enigszins rondgaande schudbewegingen (in horizontale
vlak) met de zeef; dit vergt enige oefening en handigheid! Door het schudden valt het merendeel
van de bolderik zaden en een deel van de rogge zaden door de zeef in een opvangbak. Gebruik
hiervoor een witte opvangbak zodat de zwarte bolderik zaden goed zichtbaar zijn op de witte
achtergrond. Zorg ook voor voldoende (zon)licht tijdens het zeven.
Een relatief groot deel van de roggezaden met een kleiner deel van de bolderik zaden blijven op de
zeef achter. Door met één vinger de op de zeef achtergebleven bolderik zaden te beroeren, vallen
ook die door de zeef en blijft er op de zeef in principe alleen rogge zaden achter. Voorkom tijdens dit
'beroeren' stoten van de zeef; door stoten vallen veel rogge zaden alsnog door de zeef en
verminderd dus de opbrengst. Controleer goed of er geen bolderik zaden op de zeef en vooral langs
de randen van de zeef zijn achtergebleven; goede verlichting is hierbij onontbeerlijk. Gooi de op de
zeef achtergebleven rogge zaden in een aparte bak; dit is het geschoonde zaaigoed. Het mengsel
van rogge en bolderik zaden dat in eerste instantie door de zeef is gevallen en dus nog betrekkelijk
veel rogge zaad bevat, kan meerdere keren opnieuw worden gezeefd totdat voldoende geschoond
zaaigoed is verkregen of totdat verder zeven vrijwel niets meer oplevert.
Dit jaar kon met 6 'zeefgangen' van 42 kg ongeschoonde rogge met bolderik uiteindelijk ±14 kg (=
±33%) nagenoeg bolderik vrij zaaigoed verkregen. Verder bleef er ±23 kg bolderik-rijke fractie over
die ook nog de nodige winterrogge bevatte, die echter d.m.v. zeven niet verder te scheiden was.
De resterende ±5 kg bestond uit zand, stof, kaf naalden en gewasresten. Met het resterende
zaaigoed van vorig jaar kon met slechts 5 'zeefgangen' nog ±45% bolderik vrij zaaigoed verkregen
worden. Dit geeft wel aan dat de hoeveelheid bolderik zonder ingrijpen elk jaar toeneemt!
Van het bolderik-rijke restant is het grootste deel naar Natuurmonumenten gegaan. Ongeveer 3 kg
zelf gehouden om komend seizoen bolderik daar waar gewenst in te kunnen zaaien.
8.4 Oogsten en dorsen huttentut
Voorheen werd huttentut veelal op het veld 'geritst' waarbij de zaden in een emmer werden
opgevangen. Vorig jaar hebben we een deel ook met de zicht gemaaid (grijp & maai methode) en een
deel met wortel en al uit de grond getrokken en pas daarna 'geritst'.
Dit jaar hebben we, mede door het warme weer, de huttentut ook weer met wortel en al uit de grond
getrokken en in een kruiwagen tijdelijk opgeslagen. Vervolgens hebben we (in de schaduw) de
huttentut op een zeil met de voeten gedorst. Dit gaat razendsnel! Vooral 'twist' en 'sliding' bewegingen
zijn erg effectief. Een probleem was wel dat er vrij veel zand, afkomstig van de wortels, tussen het
zaad kon komen. Om dit te voorkomen kan een lat of balk (enkele centimeters dik) onder het zeil
gelegd worden. Door de stengels dwars over deze lat of balk te leggen, met de wortels aan de ene en
de zaden aan de andere kant, blijven zaden en zand gescheiden.
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8.5 Aantasting paardenbonen door tuinbonenkever
De paardenbonen worden elk jaar aangetast door de tuinbonenkever (Bruchus rufimanus). De larve
van deze kever vreet kleine gaatjes in de boon; bijna altijd maar één gaatje per boon. Dit lijkt ernstig
maar is het eigenlijk niet. Deze soort kevers produceert maar één generatie per jaar. Dit in
tegenstelling tot de stambonenkever (Acanthoscelides obtectus) die meerdere generaties per jaar kan
produceren waardoor doorgaans ook meerdere gaatjes in één boon kunnen ontstaan.
Uit een eenvoudige kiemproef blijkt dat bonen met
één gaatje wat sneller ontkiemen (waarschijnlijk door
snellere vochtopname) dan bonen zonder gaatje
maar dat de kiemkracht verder niet aangetast wordt.
Een deel van de larven kan in de bonen
overwinteren maar veel kevers overwinteren op
beschutte plekken in 'het veld' en vinden het
volgende voorjaar weer hun weg naar de
bonenplanten. Bestrijding van de larven in de bonen
heeft dus weinig zin.
Een proefje om door middel van bevriezing (7 dagen
in de vriezer) de larven te doden, zoals bij de
stamboonkever wel gebeurt, toonde een duidelijk
verminderde kiemkracht aan; hooguit 50% van de
bonen ontkiemden en ontkiemden dan trager dan
niet ingevroren bonen. Mogelijk bevatten de voor
deze proef gebruikte bonen nog te veel vocht en is
daarom vorstschade ontstaan. In deze proef zijn ook
bonen uit 2017, 2016 en 2015 gebruikt. De bonen
van 2017, 2016 en 2015 ontkiemden wat sneller dan
die van 2018 maar van de bonen van 2015
ontkiemden niet alle bonen.

Kiemproef paardenbonen met v.l.n.r.: 2018
'bevroren', 2018 'met gat', 2018 'zonder gat', 2017,
2016 en 2015

Deze kever veroorzaakt nauwelijks schade aan de bonen en hoeft daarom ook niet bestreden te
worden!
8.6 Oogsten en dorsen paardenbonen
Voorheen werden de rijpe peulen van de paardenbonen op het
veld van de stengels geplukt. Dit jaar hebben we, mede door
het warme weer, de paardenbonen voor het grootste deel, net
als de huttentut, met wortel en al uit de grond getrokken en in
een kruiwagen gedeponeerd. Vervolgens zijn de peulen in de
schaduw van de stengels geplukt. De peulen zijn toen op een
harde vloer met de voeten gedorst. Hiervoor moeten de peulen
wel helemaal rijp en goed droog zijn. Om te voorkomen dat de
vrijgekomen bonen alle kanten op rolden, hebben we een paar
balkjes om de dorsplek (± 1m2) gelegd.
Door middel van zeven met een zeef met ronde gaten van
10mm, kunnen de bonen kunnen van de peulresten
gescheiden worden. Er zullen dan meestal een paar grotere
bonen op de zeef achterblijven. Deze kunnen met een vinger
door de gaten van de zeef gedrukt worden of uit de zeef gepakt
worden.
Het gruis tussen de bonen, kan desgewenst met een zeef met
een maaswijdte van 3 à 3,5 mm grotendeels verwijderd
worden. Met het gruis worden dan ook eventueel nog
aanwezige tuinbonenkevers verwijderd!
8.7 Inzet eg voor afvoer van gemaaide gewasresten winterrogge
Dit jaar bleek dat onze eg heel goed ingezet kan worden als 'grote hark' om de gemaaide gewasresten
van de winterrogge snel van het veld te rekken. Elke baan moet wel twee keer geëgd worden omdat
de eg 'vol loopt' met maaisel. Deze inzet van de eg werkt alleen voor droog en vrij grof maaisel en niet
voor 'groen' maaisel van bijvoorbeeld gemaaide bodembedekkers of kweekgras.
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8.8 Inzet zeis
Dit jaar heb ik een cursus zeis maaien gevolgd. In deze cursus werd ook het 'haren' van zeis (of zicht)
behandeld. Hierdoor kunnen we nu ook weer zelf onze eigen zeisen en zichten scherpen.
De reden voor het volgen van deze cursus was om na te gaan in hoeverre de zeis ingezet zou kunnen
worden bij het maaien van winterrogge en van de zomergranen (dit o.a. omdat we slechts over twee
zichten beschikken).
Hiervoor heb ik een zogenaamde 'grain cradle' gemaakt die op de zeis gemonteerd kon worden.

Met dergelijke 'grain cradles' werd tot begin vorige eeuw vooral in Amerika graan gemaaid. Met een
'grain cradle' wordt het maaisel na het maaien met de maaibeweging meegenomen en kan zo buiten
de maaibaan worden neergelegd om later tot garven te worden gebonden. De eerste proeven met
deze 'grain cradle' vielen tegen. Omdat er veel bolderik tussen de rogge staat en de bolderik een
enigszins vertakte plant is, ontstaat er tussen de rogge halmen en de bolderik planten zo veel
onderling verband dat het lastig is om het maaisel als één geheel door de 'grain cradle' mee te laten
voeren. Een te groot deel van het maaisel raakt hierdoor verspreid.
Bij de pauwengerst en emmertarwe deed zich hetzelfde verschijnsel voor, maar dan veroorzaakt door
andere akkerkruiden (o.a. korenbloem).
Behalve met een 'grain cradle' kan een zeis
ook uitgerust worden met een soort rek
waardoor het maaisel tegen het nog staande
gewas wordt gedeponeerd, net als bij het
maaien met zicht en pikhaak gebeurd. Een
tweede persoon kan dit maaisel met een
pikhaak verzamelen en tot garven binden.
Voor het komende seizoen wil ik een dergelijk
rek vervaardigen en uitproberen, zowel bij het
maaien van rogge als van emmertarwe en
eventueel ook pauwengerst (is mogelijk niet
lang genoeg).
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8.9 Tussenopslag
Tussenopslag van gewassen (na maaien en vóór verdere verwerking) was ook dit jaar een heikel
punt. Gelukkig konden we dit jaar de bestuurskamer/kantoor gebruiken voor de tijdelijke opslag van
gereedschappen en van geoogste gewassen. Van de zomergranen stelde de oogst van de eenkoorn
weinig voor, konden we de emmertarwe meteen na het maaien ook dorsen en moest dus alleen de
pauwengerst (1 kruiwagen) tijdelijk opgeslagen worden. Huttentut en paardenbonen moesten wel
tussentijds worden opgeslagen. Door de andere wijze van oogsten van huttentut en paardenbonen
(planten met stengel uit de grond trekken) nam het volume sterk toe en hadden we maar net genoeg
kruiwagens en ruimte om deze kruiwagens neer te zetten. In een natte zomer hadden we het
helemaal niet gered. Omdat we volgend seizoen hopelijk een betere eenkoorn oogst hebben en
daarbij ook spelt willen verbouwen, moet er een betere oplossing voor de tussenopslag komen.
Daarom volgend jaar hiervoor een aantal 'big-bags' (van bijv. 90x90x90 cm) kopen (meenemen in de
begroting). Als je ze niet nodig hebt nemen ze nauwelijks ruimte in en als je ze wel nodig hebt zijn ze
qua ruimtebeslag veel handiger dan kruiwagens.
8.10 Overlast kweek en ringelwikke
Dit jaar geen last van kweek of ringelwikke. Op de velden met onvoldoende bedekking door
teeltgewas komt weliswaar kweek op maar tussen de gewassen niet noemenswaardig. Het lijkt er dus
op dat het ploegen effect heeft. De schoven hadden dit jaar geen 'groene voet' maar daarbij speelt ook
het uitzonderlijke droge weer een rol; tijdens de oogst stond er amper nog iets groens op de velden!
Ringelwikke was dit jaar nauwelijks op de velden te vinden. Alleen langs de noord- en oostrand van de
oostelijke akker, is hier en daar wat ringelwikke te zien. Om zaadvorming te voorkomen is daar twee
keer met de bosmaaier heel plaatselijk wat weggemaaid.
8.11 Vermeerderen zesrijige gerst
De helft van de zaden van de vorig jaar onverwachts opgekomen zesrijige gerst, heb ik dit voorjaar
eerst in kweekbakjes bij mij thuis laten kiemen en daarna uitgeplant in de moestuin. Daar stoelde de
gerst heel sterk uit waardoor eigenlijk een veel te dicht geheel ontstond. Uiteindelijk meerdere halmen
met aren, die opeens bijna allemaal verdwenen waren (predatie?). Later toch nog 3 rijpe aren kunnen
oogsten. Hiermee en de resterende zaden van vorig jaar een nieuwe poging wagen.
8.12 Inventarisatie akkerflora
Omdat ik weinig kennis had van akkerflora ben ik op 15 augustus meegelopen met de flora
inventarisatie op de akkers. Door het tijdstip (oogst was helemaal klaar) en de aanhoudende droogte
was de akkerflora allang over haar hoogte punt heen. Toch veel van geleerd.
8.13 Inschakelen vrijwilligers
In 2017 hadden we een wisselvallige zomer. Veel oogstactiviteiten moesten daarom op korte termijn
'tussen de buien door' en soms noodgedwongen op door de weekse dagen gepland worden. Hierdoor
was het soms lastig om op het juiste tijdstip voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben.
Dit jaar hadden we een uiterst stabiele droge zomer. Hierdoor was het veel eenvoudiger om
oogstactiviteiten in te plannen. De meest arbeidsintensieve activiteiten konden op zaterdagen (al dan
niet reguliere werkochtenden) gepland worden.
Dit jaar hadden we ook vrijwilligers van buiten de beheergroep en in één geval zelfs van buiten de
heemtuin!
Vorig jaar zijn de oproepen voor oogst activiteiten aan 'potentiële' vrijwilligers alleen per e-mail
verstuurd. Dit jaar zijn de oproepen (met uitgebreidere beschrijving) ook per e-mail verstuurd maar is
er elke keer via een WhatsApp groep ook een kort berichtje verstuurd. Hierdoor werden 'potentiële'
vrijwilligers sneller bereikt.
Al met al was dit jaar de respons van vrijwilligers een stuk beter dan vorig jaar. Het was af en toe zelfs
gezellige druk. Er lijkt nu echt wat meer enthousiasme voor 'de akkers’ te ontstaan!
Desondanks toch nog de nodige dagdelen 'in m'n eentje' bezig geweest met o.a. kaal maaien van
akkers na de oogst en vóór het ploegen (we hebben maar één bosmaaier), egaliseren geploegde
akkers (haastwerk), maaien (groot deel gelegerde winterrogge). Volgend jaar proberen om hier nog
wat meer vrijwilligers bij in te schakelen.
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9.

Vergelijking oogstresultaten 2017 en 2018

Hieronder een overzicht van de oogstresultaten van 2017 en 2018. In het geval van de zomer en
wintergranen hebben de cijfers betrekking op ongewande/ongeschoonde opbrengsten (na het dorsen
alleen één keer heel grof gezeefd om merendeel van de gewasresten te verwijden).
Op zich zijn de opbrengsten van de verschillende gewassen niet zo heel belangrijk voor ons zolang
deze voldoende zijn voor het benodigde zaaigoed voor het volgende jaar. De opbrengst cijfers zijn
echter wel interessant als indicator voor het effect van een aantal veranderingen en maatregelen die
we het afgelopen seizoen hebben doorgevoerd of als aanwijzing voor veranderingen in het volgende
seizoen.

Winterrogge
Paardenbonen - op rij
Paardenbonen - breedwerpig
Huttentut
Haver
Emmertarwe
Pauwengerst
Eenkoorn

m2
g
g/m2
899 25.000 27,8

Opbrengst
per m2

Opbrengst

Ingezaaid
oppervlak

2018

Opbrengst
per m2

Opbrengst

2017

Ingezaaid
oppervlak

Gewas:

m2
g
g/m2
744 42.000 56,5

124

9.785

78,9

85

1.250

14,7

93

1.860

20,0

248
80,6
97,7

6.325
1.445
1.950

25,5
17,9
20,0

109
93
93
85

1.400
1.222
2.386
520

12,9
13,1
25,7
6,1

171 14.500
186 3.500

85,0
18,8

In vergelijking met het vorige jaar hebben alle gewassen met uitzondering van emmertarwe en haver
een hogere opbrengst per vierkante meter opgeleverd.
• De hogere opbrengst van winterrogge is voor een deel toe te schrijven aan het dichtere zaaien van
een deel van de rogge akker. Verder is er mogelijk wat beter gedorst. Een kanttekening bij
winterrogge: een groot deel van de opbrengst bestond uit bolderik! Uiteindelijk maar 14 kg 'bolderik
vrij' zaaigoed.
• Die iets hogere opbrengsten van de op rij gezaaide paardenbonen en huttentut is waarschijnlijk
vooral het gevolg van de betere oogstmethode.
• De lagere opbrengst van haver is waarschijnlijk toe te schrijven aan de bodemgesteldheid; 3
seizoenen niet bemest. Hierdoor is er weinig haver opgekomen. Mogelijk is bij het inzaaien
onvoldoende rekening gehouden met de hoeveelheid kaf in het zaaigoed en is er eigenlijk iets te
weinig ingezaaid. Volgend jaar wel bemesten en iets meer inzaaien.
• De oorzaak van de lagere opbrengst van de emmertarwe is niet helemaal duidelijk. Het emmertarwe
veld was goed bemest maar mogelijk te goed omdat er eigenlijk iets te veel compost is uitgereden
en er het vorige seizoen paardenbonen hebben gestaan (stikstofbemesting). Mogelijk hebben wilde
grassen, die op dit veld rijkelijk aanwezig waren, door deze betrekkelijke overbemesting een groter
voordeel gehad dan de emmertarwe en is de emmertarwe daardoor enigszins overwoekerd.
Mogelijk net als bij de haver, te weinig rekening gehouden met de hoeveelheid kaf in het zaaigoed
en is er eigenlijk iets te weinig ingezaaid. Het vorige seizoen is er namelijk gebruik gemaakt van
nieuw gekocht zaaigoed en dit jaar van ongeschoond zaaigoed. Volgend jaar zo mogelijk wat dichter
zaaien.
• De oorzaak van de wat hogere opbrengst van de pauwengerst is niet duidelijk. Op het veld leek het
er juist op dat er eerder minder dan meer pauwengerst stond in vergelijking met vorig jaar!
• Het was dit jaar de eerst keer (sinds vele jaren) dat we eenkoorn hebben ingezaaid. De eenkoorn is
als zomergraan in het voorjaar ingezaaid. Dit kan in principe wel maar eenkoorn heeft het op onze
velden dan moeilijk om tijdig boven de wilde grassen uit te komen. De eenkoorn heeft onvoldoende
zaaigoed voor volgend seizoen opgeleverd. Voor volgend seizoen daarom aanvullend zaaigoed
kopen en in het najaar inzaaien als wintergraan.
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10.

Tot slot

Dit seizoen was al met al een goed akkerseizoen en alles verliep alweer een stuk 'soepeler' dan vorig
seizoen. Hoewel de eenkoorn, emmertarwe en de haver het om uiteenlopende redenen het wat
minder deden, hebben de overige gewassen het gewoon goed gedaan. Heel bijzonder dit jaar was het
grote aantal bloeiende akkerkruiden! Een mooi bedankje van moeder natuur voor de enthousiaste
inzet van veel vrijwilligers!
Op naar het volgende seizoen…..

Even pauze…..
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