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GOED ONDERHOUD
ZAAIMACHINE LOONT
Bieten zaaien kost geld, de kosten zijn echter niet het belangrijkste. Het komt vooral op de
kwaliteit van het zaaien aan. Dit bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de teelt. Om
kwalitatief goed zaaiwerk te leveren is het nodig om onderhoud aan de zaaimachines te plegen.
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Het element
Het zaaielement bestaat uit een aantal
onderdelen die allemaal een deel van
het zaaiproces afhandelen. De kluitenruimer schuift stenen en eventuele grote
kluiten aan de kant. Vervolgens wordt
het zaaibed iets aangedrukt door het
voorloopwiel, die ook onderdeel van de
diepteregeling is. Het zaaikouter maakt
de zaaivoor waarin het zaad precies in het
midden moet komen te liggen. Vervolgens wordt het zaadje aangedrukt door
een aandrukwieltje en wordt de zaaivoor
gevuld met grond door de toestrijkers en
daarna licht aangedrukt door het naloopwiel. De onderdelen van de elementen
moeten op één lijn staan om het zaaiproces goed te laten verlopen.

Contact met pillenzaad
Zaaihuizen, zaaischijven en geleideringen
De basis van het gewas wordt met het zaaien gelegd. Vaak zijn een onregelmatige gewasstand, veel dubbelen en missers deels of geheel op de kwaliteit van het zaaiwerk terug te voeren. Een goed onderhouden
zaaimachine en goede schijven zijn de eerste vereisten voor goed zaaiwerk.
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(ringen waar het zaad overheen loopt in
het element van binnenvullers) komen
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De cellen van de zaaischijven moeten
schoon zijn voor een goede vulling met
zaad. Verder moeten ook het zaaihuis,
waar de zaaischijf in draait, en de zaadbak schoon en vetvrij zijn.
Bij buitenvullers moeten de afstrijkrollen
op de juiste hoogte ten opzichte van de
zaaischijf zijn afgesteld. Ook hier geldt
dat wanneer er slijtage zichtbaar is, de
afstrijkrollen het beste vervangen kunnen
worden.
Ook binnenvullers kennen uitwerpers, uitwerpborsteltjes of -kammetjes. Deze zijn
te vinden aan het zaaihuis op de plaats
waar het zaadje de schijf moet verlaten.
Bij slijtage moet deze worden bijgesteld
of vervangen.

Zaaikouters
Bij een 6-rijige zaaimachine trekt elke
zaaikouter 3.333 meter zaaivoor per
hectare, bij een 12-rijer is dit de helft hiervan. Het is dus belangrijk om elk jaar de
Als het zaaikouter versleten is, is de zaaivoor te breed voor het zaadje. Hierdoor kan het zaadje in de
zaaivoor rollen wat een onregelmatige plantafstand geeft. Ook (met name op de zwaardere gronden) is
het contact met de bodem veel minder. Daardoor kan het zaadje minder snel vocht opnemen. Dit geeft
een onregelmatigere opkomst.

zaaikouters op slijtage te controleren. De
zaaikouters moeten scherp zijn voor een
goede plaatsing van het zaad. Wanneer
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ters geeft een positieve bijdrage aan de
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De cellen van de zaaischijven mogen
Zaaischijven insturen voor keuring
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Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:
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Van Konijnenburgweg 24
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4611 HL Bergen op Zoom

worden gezonden om te worden gekeurd

Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom
Tel.: +31 (0) 164 274 400
Fax.: +31 (0) 164 250 962

irs@irs.nl
www.irs.nl
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