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Van doorslaggevend belang

Steeds vaker werd gekozen voor, meestal hele goedkope, chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen, die ook nog eens veelvuldig werden gebruikt. De laatste jaren 
beleeft de oorspronkelijke en milieuvriendelijke manier om onkruid te verwijderen echter weer 
een opleving. Of het nu gaat om camera- of sensorsystemen voor de juiste route, of 
warmtebeeldapparatuur voor het identificeren van broedplaatsen voor bedreigde vogels, 
dankzij de moderne technologie en de digitalisering van de landbouw wordt de weg vrijgemaakt 
voor de comeback van mechanische onkruidbestrijding. Maar ook vanwege het aanstaande 
verbod op de totaalherbicide Roundup, met als actief ingrediënt glyfosaat, zijn velen op zoek 
naar effectieve, goedkope en vooral praktische alternatieven.

Losmaken, snijden, verkruimelen, wiedeggen, aanaarden, beschermen: dat zijn de 
basisbegrippen op het gebied van schoffeltechniek. In de afgelopen decennia zijn de 
oorspronkelijke technieken echter niet echt geëvolueerd.

triltanden; rolschoffels in verschillende uitvoeringen; verschillende vleugel- of 
ganzevoetscharen, meestal in meerdere arbeidsbreedtes; vibrotanden, die uit een bovenveer, 
met of zonder versterkingsveer, en een starre steel bestaan; haakse messen, meestal ook in 
meerdere werkbreedtes; beschermingsplaten cq. -schijven; rugvormers, in starre of verstelbare 
uitvoering; schoffelsterren; en wiedegtanden.
We beginnen met het meest gebruikte werktuig. Het heeft vele verschillende namen: triltanden, 
cultivatortanden, veertanden, S-tanden etc. en is waarschijnlijk bij iedereen bekend. Want dit 
werktuig wordt niet alleen gebruikt bij het schoffelen, maar ook bij het verkruimelen, bij 
drillcombinaties en talrijke andere toepassingen. 

Over het algemeen zijn bij bijna alle leveranciers de volgende producten verkrijgbaar:

In dit artikel worden echter niet de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vergeleken, 
maar kijken we meer naar de (schoffel)techniek zelf en naar de apparaten die worden gebruikt 
in en op de bodem. Moderne schoffeltechniek kan geschikt zijn voor veel verschillende 
gewassen, maar is niet in alle gevallen probleemloos inzetbaar. Het is daarom van belang om 
te plannen wat er precies moet gebeuren en wat het resultaat daarvan moet zijn. Met de juiste 
werktuigen kan in één werkgang namelijk al veel worden gedaan. Maar opgelet: wie te veel in 
één keer wil, kan ook veel kapotmaken, wat een negatieve invloed op de opbrengst kan 
hebben.
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Daar is dan ook een goede reden voor. Het is een van 
de eerste middelen voor machinale landbewerking. De 
tanden worden gekenmerkt door een sterke vibratie en 
een grote veerconstante. Door de vibratie zijn ze 
uitstekend geschikt voor verkruimeling van de bodem. 
Wanneer de tanden met smalscharen worden uitgerust, 
kunnen ze worden gebruikt om de bodem onder de 
rijsporen los te maken. Hierbij kan het, afhankelijk van 
het soort bodem, nodig zijn om voor tanden met een 
versterkingsveer te kiezen, om de belastbaarheid van 
de tanden te vergroten. Met een ganzevoetschaar kan, 
afhankelijk van de grootte en werkhoek, de bodem 
tevens licht worden opgerugd of verkruimeld. Die zijn 
echter niet bijzonder geschikt voor nauwkeurig snijden, 
omdat er door de grote werkbeweging een niet-
constante snijhorizon ontstaat. Gelukkig is daarvoor een 
uitgebreid assortiment rolschoffels beschikbaar die met 
deze tanden kunnen worden gecombineerd. Door het 
gebruik van een versterkingsveer kan er tevens nog 
nauwkeuriger worden gesneden. Ook bieden veel 
leveranciers S-tanden aan als dragers voor de starre of 
verstelbare grotere rugvormers. De standaard afmeting 
hiervan is meestal 32 x 12 mm, maar ook 32 x 10 mm 
komt in de praktijk vaak voor. Natuurlijk zijn op 
aanvraag ook altijd andere afmetingen mogelijk. Hierbij 
is het enige verschil de veerconstante van de tand. De 
versterkingsveer is dan iets kleiner van doorsnede en 
bevindt zich dan samen met de tand in de houder. Het 
is dus belangrijk dat er een passende houder is als de 
tanden later moeten worden versterkt. Veel 
machinefabrikanten bieden ook extra geleideplaten aan 
voor in de houders. Deze hebben als doel te voorkomen 
dat de tanden in de houders kunnen bewegen, wat het 
frame kan beschadigen. Maar dergelijke platen zijn 
eigenlijk alleen nodig in het geval de bodem zeer 
moeilijk bewerkbaar is.
Als het om nauwkeurig werken gaat, zijn vibrotanden 
een van de meest effectieve en veelzijdige 
gereedschappen die verkrijgbaar zijn. Door de 
combinatie van een bewegende bovenveer en een 
starre steel voor een traploze hoogte-instelling ontstaat 
er een uniforme snijhorizon. Ook hier kan middels een 
versterkingsveer de druk worden verhoogd. De steel is 
meestal verkrijgbaar in rechte en gebogen uitvoering. 
Deze kan met een rolschoffel, ganzevoetschaar, 
vleugelschaar of haaks mes worden uitgerust. 
Eventueel kunnen ook de stelen zelf met extra bladen 
worden uitgerust, die dan achter de schaar de aarde 
opruggen. Bij sommige leveranciers zijn gepatenteerde 
vingerschoffels verkrijgbaar, waarmee in de rijen kan 
worden gewied. Hoewel in de praktijk niet gebruikelijk, 
is een uitrusting met grote rugvormers ook mogelijk. 
Hierbij dient echter voor een grotere bovenveer te 
worden gekozen, aangezien de rugvormer zwaar is en 
de aarde die moet worden bewerkt een aanzienlijke 
weerstand heeft. Afhankelijk van het soort bodem kan 
ook hier een versterking zinvol zijn.
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De bovenveer in 40x12 mm 
van een vibro-tand

Bestseller in de 
haktechniek: de triltand 
32x12 hier met een 
cultivatorbeitel te zien



De enkelvoudige bovenveren zijn meestal in twee sterktes verkrijgbaar. Ten eerste in de 
kleinere versie, met een doorsnede van 32 x 12 mm, meestal met een versterkingsveer van 
32 x 10 mm. Dit is de standaard uitvoering die bij bijna alle leveranciers verkrijgbaar is. 
Daarnaast zijn er grotere bovenveren verkrijgbaar voor zwaardere bewerkingen, in 40 x 12 
mm en 40 x 10 mm of 45 x 12 mm en 45 x 10 mm. Hierbij moet erop worden gelet dat bij de 
sterkere uitvoeringen vaak ook sterkere stelen nodig zijn. Gangbaar hier zijn die met een 
doorsnede van 32 x 10 mm en 35 x 12 mm. De bevestiging op de steel is door middel van een 
klem. Afhankelijk van het systeem is dit een een- of tweedelige constructie. Omdat de 
onderdelen qua geometrie vergelijkbaar zijn, kunnen vaak ook onderdelen van andere merken 
worden verwisseld.
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Bij het werken in of dichtbij de rijen is het vooral 
heel belangrijk dat de teelt goed wordt beschermd. 
Er zijn dan ook haakse messen die door hun vorm 
al bescherming bieden voor het gewas, maar de 
messen kunnen ook worden voorzien van extra 
geleideplaten. Bij andere scharen is dat meestal 
niet het geval, waardoor het risico ontstaat op 
beschadiging van de teelt door de losgewoelde 
aarde of stenen. Hiervoor zijn beschermingsplaten 
of -schijven verkrijgbaar, die parallel aan de 
werktuigen worden aangebracht en voorkomen dat 
de teelt met losse aarde wordt bedekt. Er zijn maar 
een paar criteria voor de zoektocht naar het juiste 
onderdeel. Zowel de schijven als de platen zijn 
nauwelijks aan slijtage onderhevig. Schijven 
vereisen een iets lagere trekkracht doordat ze 
meerollen, en met platen kan een groter gebied 
worden bewerkt. 

De meeste scharen die voor de S-tanden 
verkrijgbaar zijn, kunnen met behulp van een 
speciale steel ook voor de vibrotanden worden 
gebruikt. Eén onderdeel is echter, ook vanwege de 
specifieke werking, alleen voor de vibrotanden 
voorbehouden. Dat zijn de haakse messen. Deze 
messen, die meestal aan één zijde haaks gebogen 
zijn, zijn voor gebruik direct naast de rijen. Ze zijn 
vaak niet breder dan 3 of 4 mm en snijden uiterst 
vlak en precies de wortels van het onkruid net 
onder het grondoppervlak af. Hiervoor is een 
precieze geleiding van de vibrotanden absoluut 
noodzakelijk. Bij het bepalen van de werkbreedte 
moet vooral rekening worden gehouden met de 
overlapping. Als de overlapping niet groot genoeg 
is, kan meer flexibel onkruid letterlijk tussen de 
messen glijden.

 Enkel voor de vibro-tand geschikt:
 her hoekmes, hier 160 mm x 4 mm

Deze schoffel werkt op de triltand 
in 120 mm breedte.

 De vleugelschaar, op de 
 afbeelding met 300 mm werkbreedte
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 De rolschoffel maakt ook de 
 bewerking van damflanken mogelijk

Vooral wanneer er meerdere werktuigen dicht achter elkaar worden gebruikt, zijn geleideplaten 
eigenlijk onmisbaar. Voor de ruggenteelt, waar bijvoorbeeld aardappelen onder vallen, zijn 
speciale rugvormers verkrijgbaar. Om ze aan de verschillende rijbreedtes aan te kunnen 
passen, kunnen ze mechanisch worden versteld. In sommige gevallen worden hiervoor ook 
afzonderlijke ophangingen gebruikt. Ze zijn meestal zeer groot en omdat ze ver naar achteren 
zijn gemonteerd, vormen ze een aanzienlijke belasting voor de achterkant van de trekker. 
Hierdoor is ook een aanzienlijk hogere trekkracht vereist.
De schoffelsterren bevinden zich meestal met drie stuks naast elkaar en zijn veelzijdig 
inzetbaar. De S-bochten van de rechter- en linkersterren zijn in spiegelbeeld, daarom zijn ze 
rood en zwart, om te voorkomen dat ze per ongeluk aan de verkeerde kant worden 
gemonteerd. De resultaten ervan kunnen zeer sterk variëren. Met de sterren kan de bodem 
worden losgemaakt of verkruimeld. Wieden of bedekken tussen de rijen is ook mogelijk. Door 
ze schuin af te stellen kan de grond naar de rij toe of van de rij af worden bewerkt. Bij 
ruggenteelt kunnen de sterren, dankzij de axiale afstelmogelijkheden, de zijkanten van de 
ruggen bewerken. Sommige merken hebben zelfs schoffels die volledig zijn uitgerust met 
schoffelsterren.

Tot slot bespreken we wat ook als laatste in de machine komt, de wiedegtanden. Deze worden 
meestal als laatste ingezet en moeten, afhankelijk van de instelling of de uitvoering, wat 
agressiever of minder agressief over de losgemaakte bodem bewegen en bijvoorbeeld 
plantenresten meeslepen of de aarde verdelen. Wat dit betreft heeft elke producent zijn eigen 
visie. Opgemerkt dient te worden dat vrijwel elke soort egtanden hetzelfde werk doet. Bij het 
kiezen welke egtanden het beste zijn, hoeft de gebruiker in principe alleen maar te kijken naar 
de gewenste strijkafstand en sterkte. Soms wordt de keuze echter wel beperkt door de 
inbouwmogelijkheden. Om tot de beste oplossing te komen, kan ook worden gekeken naar 
systemen van andere merken die passen.
Er zijn enorm veel aanbieders van producten op het gebied van schoffeltechniek, dus er is 
ongetwijfeld voor ieder wat wils verkrijgbaar. Wie zijn 'oudje' bijvoorbeeld wil updaten of 
aanpassen voor een ander gewas, kan naar hartenlust 'shoppen' in de assortimenten van de 
leveranciers van reserveonderdelen. Daar zijn, naast de gangbare varianten van verschillende 
merken, meestal ook enkele nieuwe producten en modificaties beschikbaar. En wie door de 
bomen het bos niet meer ziet, kan altijd terecht bij de technische adviseurs van die bedrijven, 
voor tips en advies. Deze experts weten vaak precies welke combinaties mogelijk zijn.


