
DE ROTORSCHOFFEL. 
DE UITKOMST VOOR ELK ONKRUIDPROBLEEM 

ONKRUID, 
EEN LASTIGE KLANT 

Onkruid is een groot probleem in de 
fruitteelt. Sinds jaar en dag zijn fruit-
telers bezig deze lastige klant uit hun 
aanplant te weren. Onkruid concur-
reert met de bomen om water en voe-
dingsstoffen, het remt de groei van 
jonge bomen en werkt produktiever-
lagend. 
Nu de chemische onkruidbestrijding 
zijn zwakte heeft getoond, - resisten-
tieproblemen en de zorg om het milieu 
dienen zich aan -, krijgt de op de 
achtergrond geraakte mechanische on-
kruidbestrijding weer de plaats die het 
toekomt. 

bleem te zijn. De rotorschoffel van 
BAVECK draait er zijn hand niet voor 
om. 
BAVECK's rotorschoffel verlost u op 
een doelgerichte wijze van zelfs de 
hardnekkigste onkruiden. 

BAVECK  

De schoffel wordt achter de trekker 
gehangen en is leverbaar in een enkel-
zijdige en dubbelzijdige uitvoering. 
De messen snijden door de grond de 
wortels van de onkruiden af en ondiep 
wortelende onkruiden worden door de 
roterende werking van de messen uit 
de grond getrokken. Door de ondiepe 
werking, 4 cm, treedt geen wortelbe-
schadiging van de bomen op en vindt 
geen structuurbederf van de grond 
plaats. 

Door de dubbelzijdige werking kun-
nen de bewerkingen steeds in tegen-
gestelde richting worden uitgevoerd, 
waardoor de grond nauwelijks wordt 
verplaatst. De messen zijn zo gemon-
teerd dat de grond bovendien naar de 
boom toe wordt verplaatst, terwijl een 
extra zware klep de grond direct ega-
liseert. 

De rotorschoffel van BAVECK pres-
teert het de zwartstrook tot zeer dicht 
bij de boomstam, onkruidvrij te ma-
ken. Voor de smalle strook tussen de 
bomen kan de machine worden voor-
zien van een spuitdopje waarmee het 
aldaar aanwezige onkruid kan worden 
doodgespoten. 
De rotorschoffel van BAVECK is een 
uitkomst voor elk type plantsysteem. 
Hij is in verschillende breedtes lever-
baar en verstelbaar voor elke plantaf-
stand. 

BAVECK, ZIJN TIJD VER 
VOORUIT 

BAVECK echter bleef al die jaren de 
mechanische onkruidbestrijding 
trouw. BAVECK was overtuigd van 
de mogelijkheden en de waarde van 
mechanische onkruidbestrijding. On-
verstoorbaar bleef het bedrijf door-
gaan met het ontwikkelen van een 
machine die het onkruid de baas kon. 
Succes bleef niet uit. 
De fruitteelt kan nu beschikken over 
een machine die zelfs de moeilijkste 
plaatsen in de aanplant moeiteloos on-
kruidvrij maakt. 
Onkruid hoeft niet langer een pro- 


