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 tot en met 2016: ontkoppen in laagste bladlitteken
 (vanaf 2017) minimaal ontkoppen (= micro-ontkoppen)
 = zoveel mogelijk biet leveren zonder blad
 = zoveel mogelijk bieten met snijvlak 0 –4cm
 iedere centimeter teveel ontkopt = rechtstreeks opbrengstverlies

Van ontkoppen naar minimaal ontkoppen
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 dus weg met het ontkopsysteem op de rooier?
 MISVERSTAND: ‘ontkopmessen demonteren en enkel ontbladeren in 2017’

Van ontkoppen naar minimaal ontkoppen

ontbladeraar te hoog = te veel bieten met loof  bestraffing (volgens akkoorden)

ontbladeraar te laag = geraakte biet opbrengstverlies
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 micro-ontkoppers worden aangeboden door alle constructeurs
 precisie van kopwerk neemt toe, ook bij hogere snelheden
 opening tussen kam en mes is kleiner
 werkingsprincipe is omgekeerd 

… met de nieuwe technieken

Werking & Afstelling
‘Oude’ ontkopper Micro-ontkopper

Bieten HOOG boven grond
Ontbladeraar verwijdert reeds 
deel van kop. Afstand tussen kam 
en mes is klein, snijdt slechts dun 
schijfje weg

Ontbladeraar raakt geen enkele 
biet. Hoge biet heeft hogere kop 
dan lage biet  Afstand tussen 
kam en mes is groter, snijdt iets 
meer weg

Bieten LAAG boven grond
Ontbladeraar raakt biet niet. 
Afstand tussen kam en mes is 
groter zodat dikker stukje 
weggesneden wordt.

Ontbladeraar raakt biet niet. 
Afstand tussen kam en mes is 
kleiner want lage biet heeft 
lagere kop.
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 ontbladeraar moet hoger afgesteld worden bij ‘micro-ontkoppers’
 afstelling enkel te controleren door enkele meters te rijden, stoppen en gaan kijken. 

… met de nieuwe technieken

Film: Holmer
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… met de nieuwe technieken

Film: Ropa
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 werkingsprincipe alle constructeurs is gelijk
 meer bieten in de gewenste klasse, ook bij hogere rijsnelheden

Resultaten proeven
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 niet enkel afstelling machine is belangrijk voor goed resultaat
 een homogeen gewas vergemakkelijkt het ontkoppen, ook bij gebruik van micro-ontkoppers
 hoogte kop
 verdichtingen (vb. bodembewerking)

 afstand tussen planten
 zaaimachine

 diameter van wortels
 gelijkmatige groei door snelle en 

homogene opkomst en ontwikkeling
 zaaiafstand

Andere factoren om rekening mee te houden
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 strip-till = bodembewerking in toekomstige zaailijnen
 ontwikkeld in VS
 mogelijke keuze in erosiewetgeving

 sinds 2015 KBIVB eerste ervaringen met strip-till
 gescheiden doorgang bodembewerking – zaai noodzakelijk (opdrogen, rijsnelheid)
 tijdstip en werkingsdiepte afhankelijk van bodemsoort

Aandacht voor bodembewerking

Zandleem Leem
(Na)zomer / Diepe bewerking (25cm) zonder 

aandrukken
Voorjaar Zaaibedbereiding 10 à 

15cm
Zaaibedbereiding door 

herbewerking van deze stroken
op 10 cm diepte

www.vlaanderen.be/pdpo
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 hoe lichter de bodem en vlakker het perceel  Strip-till ≈ Standaard NKG
 bij zwaardere bodems beter resultaat bij diepe doorgang ST in zomer
 let op bij hellende percelen (plaatsing herhaaldelijke passages is moeilijk haalbaar + verplaatsing grond naar beneden)

Aandacht voor bodembewerking

Bodemtype Ploegen (100%) Standaard niet-kerend Strip-till 10cm Strip-till 15cm

2015
Zandleem (15.95 t) 100% 97% 97% 97%

Leem (17 t) 100% 99% 97% 97%
Zware leem (18.1 t)* 100% 94% 85% 81%

2016
Zandleem (14.5 t) / 100% / 101%

Leem (17.6 t) 100% 105% / /
Zware leem (16.4 t)** 100% 90% 87% 87%

*: invloed van slechte zaaikwaliteit op opbrengst in strip-till objecten wordt extra uitvergroot door korstvorming in niet-kerende objecten (latere zaaibedbereiding). **: Winterploegen 1 week eerder gezaaid

www.vlaanderen.be/pdpo
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 afstand tussen bieten en dikte van de wortel (regelmatigheid) = belangrijk 
 KBIVB test regelmatig (nieuwe) zaaimachines op hun precisie
 uitgedrukt in precisiecoëfficiënt 3cm (PC3) = % geplaatst op - 1.5 cm of + 1.5 cm tov de reële zaaiafstand

Invloed zaai

Proef KBIVB & ITB
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 ook andere systemen voor hele biet?
 ‘oude generatie’ ontkopsystemen ook bruikbaar
! afstellen om zo weinig mogelijk te snijden van hoge bieten (bladresten vermijden)
! rijsnelheid beperken + messen slijpenaanvaarden dat klein aandeel bieten te diep ontkopt zijn (omdat systeem opent bij lage bieten)

 systemen om bieten te ‘poetsen’ (dubbele rotor, supplementaire poetsers…)
! evenwicht effectiviteit <-> agressiviteit  investering + variabele kost ↑geen enkele biet overontkopt maximaal rendement

Van ontkoppen naar minimaal ontkoppen
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1. minimaal ontkoppen = zoveel mogelijk biet leveren zonder blad
2. verwijder zeker NIET de ontkoppers!
3. kies bij investeringen voor nieuwe generatie ontkoppers
4. homogeen gewas bevordert een precieze micro-ontkopping
5. micro-ontkoppers = precisie ↑

oude generatie = ok
Maar: afstelling, snelheid + onderhoud!

Van ontkoppen naar minimaal ontkoppen

14Stel uw vragen over dit onderwerp nu
via SMS

0471 32.19.96
Uitsluitend vragen over teelttechniek !!!!!




