IRS INFORMATIE

VROEG ZAAIEN:
MEER VOORS DAN TEGENS
Vroeg zaaien past in het streven naar opbrengstmaximalisatie. Een langer groeiseizoen betekent
een langere productieperiode en een hoger rendement. Toch kan de zaaidatum ook te vroeg zijn.

Zaai zodra de grond bekwaam is, houd rekening met het weer en controleer regelmatig de zaaikwaliteit.
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uit te stellen. Schoffel niet bij kans op
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grond, omdat bij nachtvorst de luchtlaag

De volgende adviezen verkleinen het

erboven dan sneller afkoelt. Beter is het

risico op schieters:

om bij vroege zaai ook niet te diep te

- zaai niet eerder dan 10 maart;

zaaien (circa 2 cm), om daarmee de op-

- houd bij vroeg zaaien de weersverwach-

komst vlotter te laten verlopen. Plaats in

Behalve dat vroeg zaaien resulteert in

ting in de gaten: blijft het de komende

ieder geval op tijd alternatief voer om de

een langer groeiseizoen, werkt het ook

10-14 dagen steeds onder de 12°C of

kans op muizenschade te beperken.

positief op de weerbaarheid van de plan-

wordt er veel regen verwacht en is er

ten tegen ziekten en plagen. Zo zijn bij

kans op slemp, stel het zaaien dan uit;

langdurig uitstel.

Positieve invloed vroeg
zaaitijdstip

vroege zaai de planten al verder ontwik-

- zaai niet te diep (maximaal 3 cm);

keld op het moment dat rhizoctonia en

- zaai schietergevoelige rassen (Anne-

bietencysteaaltjes het meest actief zijn. Bij

laura KWS, BTS 110, BTS 605, Curtis en

droogtegevoelige grond kan vroeg zaaien

Hendrika KWS) afhankelijk van het weer

positief werken doordat de plant tijdig

liefst niet voor eind maart/begin april.

Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:
Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

een diep wortelstelsel vormt.

Gevaar voor schieters

Extra maatregelen bij
vroege zaai

Onder bepaalde omstandigheden leidt

Het vorstrisico neemt vanaf de tweede

vroeg zaaien soms tot veel schieters. In

helft van maart tot ver in april weinig af.
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