DOOR

JOOST STALLEN

joost.stallen@reedbusiness.nl

Stinkerkes
Afrikaantjes, dat is net zoiets als Haarlemmer olie. Het werkt tegen bacterien en
schimmels, bestrijdt kolieken, verkoudheden, bof, kinkhoest, bepaalde pijnen,
en kan met succes worden ingezet tegen
wratten, likdoorns, eelt en andere voetproblemen. En verder: gezond voor de
structuur van de bodem en erg ongezond
voor wortellesieaaltjes als Pratylenchus
penetrans. Daar zijn vooral aardbeitelers weer blij mee, want Tagetes is voor
Pratynlenchus dodelijker dan elke andere
<chemische) grondontsmetting.
De afrikanen moet wel een keer worden
opgeruimd. Daar moet je dan de juiste
spullen voor hebben, want het is een taai
gewas, met onder- en bovengronds veel
massa. Er is in het verleden dan oak heel
wat afgestoeid met verschillende maaiers
en klepelmaaiers.
Waar het in elk geval goed mee gaat, zijn
de klepelmaaiers waarmee het Zundertse
loonbedrijf Huijbregts het gewas te lijf
gaat. De maaimachine voorop de trekker
neemt 3 meter mee. Aan de achterkant
hangt rechts in verstek een soortgelijk
apparaat met 1,5 meter maaibreedte, Dat
brengt de totale werkbreedte op 4,5 meter,
toereikend voor 1 hectare per 1 1,5 uur.
De achterste maaier is op de foto niet te
zien, net zo min als het lukt het typische
luchtje over het voetlicht te brengen dat
tijdens het klepelen uit het gewas vrijkomt.
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Huijbregts' Belgische klanten hebben het
nooit over afrikanen, maar altijd over 'stinkerkes'. Dat geeft een idee van de geur.
Belangrijk is dat de massa voldoende wordt
verkleind om de vertering snel op gang
te krijgen. Dat vraagt nogal wat vermogen. De Steyr-machine is goed voor 175
paardenkrachten en die moeten regelmatig
allemaal aan de bak, ten koste van zo'n
25 liter gasolie per uur. Dat er soms aan
moet worden getrokken is goed te horen;
waar het gewas wat dikker staat, wordt
het motorgeluid duidelijk zwaarder dan
op de 'Iichtere' stukken. Vervolgens wordt
het organisch materiaal met een frees
ingewerkt, gevolgd door ploegen, bedden
maken en het planten van aardbeiplanten.
Dan is het kringetje rond. III

