BEELDVERHAAL

Grasmaaien
in tien stappen
Voor sommige boerinnen is het wellicht iets wat ze nog nooit hebben gedaan, maar José Rodenburg uit Bergeijk draait er haar hand niet voor om: grasmaaien. Sinds haar achttiende klimt ze al
op de trekker met maaier, dus ze heeft veel ervaring. Ook het aankoppelen en afstellen neemt ze
voor haar rekening. Ze maait structuurrijk gras om kleine hooipakjes te maken voor de kalveren.
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Voordat José gaat maaien, beoordeelt ze of het gras geschikt is om
te maaien. Van de twee percelen die ze nu maait, is het ene perceel
doorgeschoten en zijn er al aren zichtbaar. ‘Dat is ideaal voor hooipakjes, daar zit veel structuur in.’ Het andere perceel bevat nog
geen aren, maar is al wel lang genoeg.
Natuurlijk moet het weer goed zijn als je wilt maaien. Daarom houdt
José het weerbericht goed in de gaten. Ze maait het liefst bij zonnig
weer, dat is gunstig voor het suikergehalte in het gras.
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José heeft vooraf de trekker gecontroleerd, er zit voldoende diesel
in de tank. Dan koppelt ze de schijvenmaaier aan. Daarvoor rijdt ze
met de trekker achteruit naar de maaier toe.
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Ze koppelt de hefarmen, de aftakas (foto) en de topstang aan. Ook
de slangen voor de hydrauliek (oliedruk) sluit ze aan. Vervolgens
klapt ze de maaier omhoog en heft hem verder van de grond.
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Nu is José klaar om met de trekker de weg op te gaan. Met zo’n
groot gevaarte is het natuurlijk zaak om goed te letten op het overige verkeer.
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Op het land laat José de maaier weer zakken. Ze controleert
of de mesjes in de schijven scherp zijn en of ze vastzitten.
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De maaier staat nog niet helemaal in de goede stand. Daarom draait José de topstang nog wat bij. Wanneer de maaier
horizontaal staat en op de juiste hoogte (5 tot 7 cm boven de
grond), gaat ze van start.
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José begint altijd met het maaien van de randen. ‘Ik maai
eerst twee of drie rondjes. Het is wel goed opletten wanneer
er afrastering staat. Ik kijk daarom ook geregeld uit mijn achterraampje.’ Ze maait met 540 toeren op de toerenteller.
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Na de rondjes maakt ze banen in de lengte van het perceel.
De maaier neemt per baan 3,20 meter mee. De geur van
versgemaaid gras hangt in de lucht.

10 Het gras kan nu gaan drogen. José klapt de maaier weer in
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en rijdt naar huis, waar ze de maaier afkoppelt. Pas aan het
eind van het maaiseizoen spuit ze de maaier helemaal
schoon.
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