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Voorwoord 
 
Op 12 april 2019 is er door Delphy een veldworkshop zaaibedbereiding in combinatie met 
voorjaarsploegen georganiseerd. Deze veldworkshop vond plaats op 1 van de kavels van 
Proefbedrijf Broekemahoeve, de biologische boerderij van PPO. Het doel van deze 
veldworkshop is om machinefabrikanten en ondernemers samen te laten komen en te laten 
zien wat er mogelijk is op “zwaardere grond” die in het voorjaar geploegd is.  
 
Er zijn in totaal 9 machines met elkaar vergeleken: 
 

- Baselier overtopfrees van Biologisch akkerbouwbedrijf Geerse (deze reed op 
ongeploegd land)  

 
- Tulip Roterra 302-35 van Weevers 

 
- Lemken Zirkon 8 met Lemken vorenpakker van Abemec 

 
- Moreni rotorkopeg met “samoerai tanden” van Koeckhoven 

 
- Moreni rotorkopeg zonder “samoerai tanden” van Koeckhoven 

 
- EUM Vibrocat van Kruse 

 
- Vaderstad NZ Aggressive van Homburg 

 
- Lemken Kompaktor van Proefbedrijf Broekemahoeve 

 
- Lely Roterra kopeg van Proefbedrijf Broekemahoeve 
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Opzet 
In 2018 hebben op dit perceel zaaiuien gestaan, waarna haver met gele mosterd in is 
gezaaid. In december is er vaste rundveemest aangevoerd, eind januari is de groenbemester 
over de vorst geklepeld. Op 27 & 28 februari is de grond geploegd op een diepte van 16 
centimeter. Het perceel heeft een afslibbaarheidspercentage van 35%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 12 april stonden hadden alle combinaties de mogelijkheid gehad om een korte 
afstelronde te rijden, en werd er gewacht op de mensen die rond 2 uur aankwamen. 
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Baselier overtopfrees 
De Baselier overtopfrees heeft in een grote as diameter met daaraan zware tanden die in 
tegenstelling tot een rijenfrees tegen de rijrichting in draaien, hij gooit de grond dus over zijn 
as heen, en door middel van een spijlenrek kun je de terugval van de grond regelen. Dit 
vraagt wel het nodige vermogen, in dit geval stond er een trekker voor van rond de 200 pk. 
Voor deze demonstratie was de grond in het voorjaar niet geploegd, de frees bewerkte de 
grond tot een diepte van 10 en maakte daar een zaaibed van. 
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Tulip Roterra 302-35 
De Tulip Roterra is een rotorkopeg met een werkbreedte van 3 meter en 12 rotors, de 
machine op de demo was uitgevoerd met speciale druppelvormige tanden die voor extra 
verkruimeling moeten zorgen. Verder is de rotorkopeg uitgevoerd met een pakkerwals die 
de kluiten de grond in drukt en ervoor zorgt dat de losse grond weer aansluiting krijgt met 
de vochtige ondergrond. 
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Lemken Zirkon 8 met vorenpakker 
De Lemken Zirkon 8 is een 3 meter rotorkopeg met 12 rotors, de machine op de demo was 
uitgevoerd met standaard tanden. Optioneel is de draairichting van de kopegtanden om te 
draaien, het is dan mogelijk om de tanden van slepend naar stekend te zetten. Op deze 
manier kan er mogelijkerwijs ook grasland mee worden bewerkt. Verder is de kopeg 
uitgevoerd met een “trapezium pakkerwals” die de kluiten de grond in drukt en ervoor zorgt 
dat de losse grond weer aansluiting krijgt met de vochtige ondergrond. Deze pakkerwals 
heeft om de 15 of 12,5 centimeter brede ringen zitten die de grond indrukken, het idee 
daarachter is dat de eventuele zaaimachine achterop de kopeg dan achter door dezelfde 
ringen lopen. Ook was deze combinatie uitgevoerd met een vorenpakker in de fronthef, 
deze vorenpakker moet ervoor zorgen dat de grond voor de trekker banden al is aangedrukt 
zodat de banden van de trekker minder insporen en de kopeg vlakker werk aflevert. Tijdens 
de demo was de grond echter zo hard dat er van insporing niet of nauwelijks sprake was. 
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Moreni kopeg met samoerai tanden 
De Moreni kopeg is een 3 meter kopeg met 12 rotors, wat de Moreni kopeg bijzonder maakt 
is dat er per rotor 3 tanden aanwezig zijn. De kopeg zou daardoor een betere verkruimeling 
hebben. Op deze kopeg zijn ook speciale tanden aanwezig, de zogeheten “samoerai” tanden. 
Deze tanden moeten door hun extra snijdende werking zorgen voor extra verkruimeling en 
kunnen ook groenbemestergewassen onderwerken door deze meer in stukken te snijden. 
Verder is de rotorkopeg uitgevoerd met een pakker wals die de kluiten de grond in drukt en 
ervoor zorgt dat de losse grond weer aansluiting krijgt met de vochtige ondergrond. 
Op deze combinatie was in de fronthef een EUM zaaibed-sterncracker XL aanwezig om de 
grond van tevoren los te maken voordat de kopeg de rest van het werk doet. 
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Moreni kopeg zonder samoerai tanden 
De Moreni kopeg is een 3 meter kopeg met 12 rotors, wat de Moreni kopeg bijzonder maakt 
is dat er per rotor 3 tanden aanwezig zijn. De kopeg zou daardoor een betere verkruimeling 
hebben. Verder is de rotorkopeg uitgevoerd met een kooirol de kluiten niet de grond in 
drukt, dit zorgt ervoor dat grond los blijft bovenin. De trekker die voor de kopeg stond was 
uitgevoerd in “trike” vorm, de voorbanden waren verwijderd en deze banden liepen in het 
midden voor de trekker. Op de achteras zat een dubbelluchtmontering. 
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EUM Vibrocat 
De EUM Vibrocat is een cultivator die in dit geval is aangepast om in het voorjaar gebruikt te 
worden, de machine liep tijdens de demo op zijn hoogste stand en steunt op deze manier af 
op zijn verkruimelrollen achterop. De machine heeft 11 verende poten met daaraan 
ganzenvoeten die de grond over de volle werkbreedte afsnijden.  
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Vaderstad NZ Aggressive 600 
De Vaderstad NZ Aggressive is een machine die in het buitenland en met name Scandinavië 
erg bekend is. Bij de demo reed er een 6 meter versie mee. Crossboards voor en achter 
zorgen voor verkruimeling en egalisatie. De werkdiepte stel je in met de 4 pendelende 
wielstellen. Achter het achterste crossboard is zijn geveerde tanden gemonteerd die grove 
kluitjes bovenop leggen, achterop zitten verkruimelrollen. Alle instellingen zijn hydraulisch te 
verstellen wat de machine gebruiksvriendelijk maakt. 
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Lely Roterra en Lemken Kompaktor van PPO 
De reeds aanwezige machines van PPO werden ook meegenomen in de demo, deze 
machines hadden de dag voor de demo beide een ronde gereden. De Lely Roterra is op 
kleine details na gelijk aan de Tulip Roterra, het grote verschil is in dit geval dat dat Lely 
Roterra een kooi rol heeft i.p.v. een packerwals. De Lemken Kompaktor is een machine die 
niet aangedreven wordt. Door middel van platen die kort op een verkruimelrol bevestigd zijn 
kan men de intensiteit van de bewerking aanpassen. De platen zijn met een spindel af te 
stellen en bepalen zo de intensiteit van de verkruimeling. De diepte van de ganzenvoeten in 
te stellen d.m.v. een pengat verstelling.  
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Resultaat 
Baselier overtopfrees 
De agressief werkende machine vraagt een trekker met een minimaalvermogen van 
160 kW (190 pk) en het brandstofverbruik is hoog: zo’n 38 tot 40 liter per hectare. Maar 
doordat hij in één werkgang ploegen en twee grondbewerkingen vervangt, ligt het totale 
brandstofverbruikt op hetzelfde niveau. De overtopfrees vermengt de grond en groen 
bemester, maakt de grond tot op 10 cm los en legt het fijn weg, misschien zelfs wel te fijn. 
De packerrol drukt de grond aan om aansluiting te houden met de ondergrond. Meteen 
poten of planten is dan ook goed te doen. 
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Lely Roterra PPO 
De Lely Roterra vraagt minder vermogen dan een overtopfrees, de machine bewerkte de 
grond tot een diepte van 5 à 6 centimeter. En legde de grond redelijk fijn weg. Door de 
draaiende werking van de rotors van de kopeg en de ondiepe bewerking lag het land niet 
egaal vlak onder de losse grond. De losse grond is door de kooi rol enigszins vastgedrukt in 
de vaste grond.  
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Lemken Kompaktor PPO 
De Lemken Kompaktor is een on-aangedreven machine, de machine bewerkte de grond op 
een diepte van 2 à 3 centimeter. Normaal is dat voldoende om een fijn zaaibed te creëren 
had op de demo dag onvoldoende losse grond in de verkruimelrollen om de harde kluiten te 
verpulveren en een zaaibed neer te leggen van een fijne structuur. Het land lag vrij daarom 
vrij grof. Door zijn ondiepe werking lag het land niet egaal vlak onder de losse grond. 
Doordat de Kompaktor geen rol achter de bewerking aan heeft lopen was de grond los, en 
droogde in dit geval snel op.  
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Vaderstad NZ Aggressive op voorjaars geploegd land 
De Vaderstad Aggressive lukte het niet in 1 keer om de grond “fijn” te krijgen, daarom 
bewerkte de machine de grond 2 keer. De machine bewerkte de grond ondiep en liet hem 
vrij grof achter. Na 2 keer bewerken is er een redelijk egale ondergrond aanwezig. De 
werkdiepte bedraagt hier 2 tot 4 centimeter. De grond bovenop ligt los en is nauwelijks 
aangedrukt in de vaste ondergrond.  
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Vaderstad NZ Aggressive op najaars geploegd land 
De Vaderstad heeft na zijn ronde op voorjaarsgeploegd land ook een gang gereden op een 
perceel die in het najaar bewerkt is. Deze grond was minder hard en was verder verweerd 
dan het in het voorjaar geploegde perceel. Het resultaat op deze grond gaf 1 hetzelfde beeld 
als op het voorjaars geploegde perceel. De machine had hier echter wel een werkdiepte van 
6 à 7 centimeter. De grond bovenop ligt los en is nauwelijks aangedrukt in de vaste 
ondergrond. 
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EUM Vibrocat 
De EUM werkte op deze harde ondergrond als een cultivator, door zijn lange maar ook 
verende tanden liet de machine grove harde kluiten achter die de verkruimelrol moeilijk fijn 
kon krijgen. Het land is op een diepte van 5 tot 7 centimeter bewerkt. De ondergrond is niet 
egaal, wellicht dat dit wel lukt als de grond iets minder hard is. De grond bovenop ligt los en 
is nauwelijks aangedrukt in de vaste grond.  
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Moreni zonder samoerai 
De Moreni Kopeg laat een fijnere structuur achter dan de onaangedreven machines, de 
grond is bewerkt op een diepte van 5 à 6 centimeter. De ondergrond heeft een redelijk egale 
diepte. De kooirol die achterop zit laat de grond luchtig achter zonder de kluiten echt de 
grond in te drukken, de grond is op deze manier gevoelig voor uitdrogen, de importeur heeft 
daarom achterop de machine een hydraulisch rek gemaakt met geveerde toe strijkers eraan. 
Als de bestuurder dit rek laat zakken dan ligt het land vlak en is het minder gevoelig voor 
wind.  
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Moreni met Samoerai en EUM voorop 
De Moreni Kopeg met Samoerai laat een fijnere structuur achter dan de niet-aangedreven 
machines, de grond is bewerkt op een diepte van 4 à 5 centimeter. De ondergrond heeft een 
redelijk egale diepte. Doordat er achter deze kopeg een pakkerwals is bevestigd worden de 
harde kluiten stevig de grond in gedrukt. Het is bij deze combinatie moeilijk te zeggen of de 
EUM die voorop bevestigd is een verschil geeft in de bewerking van de grond. Wel loopt de 
trekker stabieler en vlakker, en zou je mogen stellen dat de kopeg minder moeite heeft met 
het losbreken van de grond. Ook is het moeilijk te zeggen of er verschil is tussen het type 
tand (met of zonder Samoerai) wat er in de kopeg zit, de trekker welk voor deze combinatie 
stond had onvoldoende vermogen om de grond intensief te breken. 
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Lemken Zirkon 8 met vorenpakker 
De Lemken Kopeg laat een fijnere structuur achter dan de niet-aangedreven machines, de 
grond is bewerkt op een diepte van 5 à 6 centimeter. De ondergrond heeft een redelijk egale 
diepte. Doordat er achter deze kopeg een pakkerwals is bevestigd worden de harde kluiten 
stevig de grond in gedrukt. Het effect van de vorenpakker is in deze demo moeilijk meetbaar 
omdat de grond erg hard was en de vorenpakker niet of nauwelijks inspoorde.  
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Tulip Roterra 
De Tulip Kopeg laat een fijnere structuur achter dan de niet-aangedreven machines, de 
grond is bewerkt op een diepte van 5 à 6 centimeter. De ondergrond heeft een redelijk egale 
diepte. Doordat er achter deze kopeg een pakkerwals is bevestigd worden de harde kluiten 
stevig de grond in gedrukt.  
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Nawoord 
Door zware klei in het voorjaar te bewerken, kan de groenbemester in de winter blijven 
staan. Daarvan profiteert het bodemleven en in natte jaren ontstaat er minder interne 
slemp. En door in het voorjaar, vóór het ploegen, mest uit te rijden vindt geen bodem 
verdichting plaats. Daarna zou je dan kunnen ploegen en een poot of plantbed kunnen 
klaarleggen. Maar dat viel dit jaar niet mee. De grond is droog en hard. De nietaangedreven 
zaaibedbereiders krijgen de keiharde kluiten niet fijn. Ook met een rotorkopeg lukt dat niet, 
door de intensieve werking van de overtopfrees was het mogelijk om losse grond te krijgen. 
Het is moeilijk te zeggen wat goed en slecht is, dit voorjaar wordt er op dit perceel spinazie 
ingezaaid, er kan dan een vergelijk worden gemaakt met de verschillende bewerkingen. Wat 
waarschijnlijk goed werkt is dat men deze grondsoort nogmaals een keer bewerkt na een bui 
regen. 


