Opkomst en ondergang van
een nieuwe zaaimethode
Zaaimethode nog steeds veelbelovend, maar dan moet je wel alles zelf in de
hand hebben
Begin vorig jaar bracht dit vakblad samen met Telermaat een nieuwe zaaimethode naar Nederland. Het idee leek even simpel als geniaal. Gestratificeerde boomzaden worden tussen twee vellen papier gelijmd en op het zaaibed uitgerold. Na presentaties in Zundert gingen een aantal kwekers met
de methode aan de slag. Al meteen na de eerste evaluaties werd voorzichtig geconcludeerd dat het resultaten matig waren.
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Omslachtig
Arno Domen van Boomkwekerij De Rutven geeft
een vergelijkbare reactie. ‘Het probleem was vooral
dat de zaden naar Denemarken moesten worden
gestuurd. Dat is omslachtig en komt de kwaliteit
niet ten goede. We merkten dat de planten laat uitkwamen en een matige groei vertoonden. Het probleem met opsturen is dat je geen controle meer
hebt over de zaden. Natuurlijk hebben wij ook
invloed op het eindresultaat; het kan bijvoorbeeld
best zijn dat er bij het beregenen iets anders had
moeten gaan, maar dat is juist het punt: het hele
proces is gevoelig.’ Domen had wel het idee dat het
product zelf het aanwezige onkruid verminderde.
Volgens hem wordt er op dit moment door de partijen gekeken of het proces zodanig kan worden
aangepast dat de zaden de lange reis niet hoeven
af te leggen, maar direct gezaaid kunnen worden.

Inzetten proef terraseed zaaimetode.

Frank Roelands van Roelands Boomkwekerijen,
waar vorig jaar proefmatig gewerkt werd met
Terraseed, geeft aan dit jaar niet meer met het
product te werken. ‘De ervaringen met het product
waren niet zodanig positief dat we ermee verdergaan’, vertelt hij. Volgens Roelands lag het zwakke
punt vooral in de totstandkoming van het product,
waarbij de zaden voor de Terraseed-mat een lang
productie- en distributieproces doorlopen. Het
duurde volgens Roelands te lang voordat de zaden
daadwerkelijk de grond in gingen. ‘We moesten de
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zaden zelf aanleveren bij Terraseed in Denemarken.
Vervolgens werden deze door het bedrijf verwerkt
in het product. Maar als gevolg daarvan waren de
zaden lang onderweg en dat kwam de kwaliteit
niet ten goede. Je moet ter plekke kunnen zaaien,
anders is het geen succes; het proces luistert heel
nauw. In de toekomst gaan we wellicht wel weer
eens met het product werken, maar daarvoor moet
eerst verder ontwikkeld worden.’
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Klaar
Ook Peter van Dongen van Telermaat is eigenlijk
klaar met het Deense bedrijf achter Terraseed. Van
Dongen meldt dat hij nog steeds gelooft in de
methode an sich, maar tegen een muur aanloopt
bij Yding Grønt, de Deense agent van Terraseed.
Van Dongen: ‘Wij hebben gevraagd of zij de
machine naar Nederland willen overbrengen of ons
de beschikking geven over alleen het papier. Maar
dat zien zij niet zitten. Zij willen geld verdienen aan
het complete product, dus zowel het leveren van
het papier als het lijmen van de zaden. Als we dat
allemaal via Denemarken moeten regelen, werkt
dat gewoon niet. Zij hebben geen verstand van
het stratificeren van boomzaden. Verder hebben
wij gemerkt dat bij de behandeling van vorig jaar
nogal wat fouten gemaakt zijn.’ Maar Van Dongen
heeft zijn geloof in de methode niet verloren. Hij
is op zoek gegaan naar vergelijkbaar papier en is
hiermee aan het testen. Het zaad wordt hierbij niet
gelijmd tussen twee banen papier, maar op dit
papier gezaaid. Deze winter is daarmee in een kas
getest. Er is graszaad op een zaaibed uitgezaaid;
daarna is dit afgedekt met achtereenvolgens het
papier, afrikaantjeszaad en scherp zand. Dat werkte
goed en het gras kwam volgens Van Dongen niet
door het papier heen. Inmiddels is deze methode
op een aantal plaatsen in Zundert buiten toegepast. Het gaat om ongeveer 600 strekkende meter.
Er zijn nog geen resultaten bekend.
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