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“VÄDERSTAD SPIRIT 400
ZAAIT ALS EEN
PRECISIEZAAIER”
: Martin de Vries –

: Lianne Koning

D

oor de brede packerwielen houd je de kluit op het gezaaide.
Het water wil weg en het bed blijft open.” Jarno Hofstee uit
het Groningse Zuidbroek ervaart de voordelen en omschrijft
de Väderstad Spirit 400 als een echte loonwerkmachine. Het dubbele
zaaisysteem, waarmee met een schijveneg eventueel kunstmest in
de rij kan worden aangebracht, en de werksnelheid van minimaal
dertien kilometer per uur brengen hem tot die conclusie.

De Väderstad Spirit 400 is een vier meter
brede pneumatische zaaimachine. Je zaait
achter de wielen aan. “Met de zaaischijven wordt het zaadje op diepte gelegd en
met een lichte kluit opgegrond. Dat is een
andere werkwijze als met de Väderstad
Rapid, die voor de wielen zaait”, vertelt
Jarno Hofstee, “Dat heeft op kleigrond het
voordeel dat je geen nabewerking hebt. Op
een overgangsperceel tot lichte grond is het
nadeel dat de grond in een natte periode
dicht slaat.”
Het concept van de Spirit met het d
 ubbele
zaaisysteem gaat uit van verschillende
zones. Het begint met het frontgereedschap
waarmee een grondbewerking plaatsvindt
en tegelijk ook meststoffen kunnen worden
geplaatst. Grote packerwielen drukken de
grond aan. Daarna doen de zaaikouters hun
werk. “De dubbele metalen schijf stopt niet
en koekt niet aan. De grond gaat naar de zijkant en het zaad wordt in de bodem van de
zaaivoor geplaatst. De grond valt achter de

schijven terug en bedekt het zaad met fijne
aarde.” Met een breed aandrukwiel voor het
kouter wordt de werkdiepte gehandhaafd.
De druk wordt er hydraulisch op gehouden.
De afwerking is met een volgende eg.
De Spirit is hydraulisch opklapbaar en dat
past Hofstee als een oude jas. “We zitten
toch veel op de weg, dus dat is een vereiste.
We hebben een akkerbouwbedrijf met een
kleine tachtig hectare grond. Voor collega’s
doen we akkerbouw in loonwerk. Hier in de
omgeving zijn meer vier meter-
machines
verkocht. Als die niet opklapbaar is, is dat
bij huiskavels geen punt. Voor ons wel.”
Bij de vervanging van een zaaimachine in
2017 had Hofstee een Väderstad Rapid op
een demo gezien. Bij vertegenwoordiger
Lasse Doornbos van importeur Homburg
gaf de Groningse akkerbouwer en loonwerker aan eigenlijk een Väderstad te
zoeken, die op verschillende grondsoorten
kon worden ingezet. “Toevallig stopte een
teler uit Winschoten. Hij had de machine
in 2013 gekocht, toen was Väderstad in
Nederland nog relatief onbekend. Het was
voor de opmars van het merk bij ons. De
vorige eigenaar had er nog geen 250 hectare mee gezaaid. Eigenlijk namen we dus
een demomachine over.”
Met de keuze is Hofstee nog altijd blij. Hij
gebruikt over het algemeen een trekker
met een vermogen van 150 pk voor het
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zaaiwerk. In de rij op kleigrond haalt hij
een snelheid van minimaal dertien kilometer per uur. “Afgelopen voorjaar op zand
had ik er een 200 pk-trekker voor, omdat
het daar wel zwaarder zaaien is. Zestien à
zeventien kilometer per uur zat er wel in.
Onder de meeste ideale omstandigheden
ben ik er van overtuigd dat zelfs twintig
kilometer per uur realistisch is en de zaaihoeveelheid nog behaald wordt.”
De zaaimachine wordt vooral in het najaar
ingezet voor het zaaien van wintertarwe.
“Met het loonwerk merken we dat vooral
met nijpend weer er een beroep op ons
gedaan wordt. Met de snelheid, die we met
de machine halen, kunnen we daar goed
op inspelen.” In het voorjaar wordt er over
het algemeen nog zo’n 20 tot 25 hectare
zomergraan en gerst gezaaid.
Door pech met het weer was de Spirit vorig
jaar enige tijd uit de running. “Door het
hoge leeggewicht willen de wielen weleens
aansmeren, waardoor die vastloopt.” Toch
heeft de pech Hofstee alleen maar verder
gesterkt in zijn positieve opvatting over de
zaaimachine. “Ik heb op de achtergrond een
nokkenradzaaimachine. Daarmee heb ik
toen twintig hectare gezaaid, maar de oude
zaaier komt niet aan dezelfde resultaten.
Onder sommige omstandigheden wordt het
met de Spirit ook kritiek, dat is een gegeven,
alleen door de snelheid kunnen we veel
wegzaaien en dat is een enorme pre. De
Spirit werkt dan als een precisiezaaier, zo
goed staat het gewas er op.”
“Het gemak van een getrokken zaai
machine is voor ons onovertroffen. We
hebben geen fronttank. Het is een kwestie
van pen erin, slang en computer aansluiten
en gaan.” ■

