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- Monozentra: bij de Monozentra-zaai-
machine kunnen de schijven opge-
boord worden tot D-formaat. Omdat
dit een precisiewerk is, kunt u dit beter
niet zelf doen. Een bedrijf dat hiermee
ervaring heeft is Machinefabriek de
Haan, J.K. Bosmalaan 1A, 8413 NC
Oudehorne, telefoon 0513-541001.
Het opboren van een schijf met 36 of
45 cellen kost respectievelijk € 17,– en
€ 19,–, exclusief verzendkosten. Als u
oudere schijven heeft met meer
cellen, dan komt daar € 0,50 per cel
bij. Levertijd: enkele maanden;

- Hassia Exakta: bij deze machine
moeten de schijven opgeboord
worden tot D-formaat. Dit kan gebeu-
ren door: De Jong BV Agentschappen
en Handelsonderneming, Aalsmeer-
derdijk 104 TO, 1438 AT  Oude Meer,
telefoon 0297-321202.
Het opboren van een schijf van Hassia
kost € 18,-, exclusief verzendkosten.
Levertijd: enkele maanden;

- Monopill: hiervan zijn drie typen zaai-
machines in gebruik: de Monopill, de
Monopill S en de Monopill SE. De
eerste twee typen hebben standaard
een 3 mm dikke zaaischijf, de Monopill
SE heeft een 4 mm dikke zaaischijf.
Als er aan deze machines geen
slijtage is opgetreden, is er ook geen
aanpassing nodig voor D-zaad. Als u
vanwege slijtage wel toe bent aan
vervanging van onderdelen, dan is de
aanschaf van een 4-mm-schijf
wenselijk. Informatie hierover is te
verkrijgen bij Kverneland Benelux BV,
De Drieslag 30, 8251 JZ  Dronten,
telefoon 0321-387100.
Kosten: circa € 135,- per element voor
een set, bestaande uit een zaaischijf,
een opvulring en een deksel. Let op:
deze aanpassing alleen aanbrengen
als u vanwege slijtage aan vervanging
toe bent.

Machines die niet aangepast hoeven te
worden, zijn: Kleine Unicorn-3, Monopill

SE, Monosem Meca 2000, Betasem en
Schmotzer ED 3000. Dit zijn nieuwere
machines, speciaal ontwikkeld voor (vrij-
wel) alle zaadfracties.
Met veel, wat minder gangbare, zaai-
machines is D-zaad goed te verzaaien.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met
het IRS (de heer Jan Wevers, telefoon:
0164-274406, mobiel: 06-53 666294, fax:
0164-250962, e-mail: wevers@irs.nl).

Uit IRS-onderzoek blijkt dat het niet
noodzakelijk is om met D-apparatuur
ook D-zaad te verzaaien. C-zaad is
eveneens goed verzaaibaar met D-appa-
ratuur. Het percentage enkelvullingen is
ruim voldoende en de breuk blijft duide-
lijk onder de norm. Deze resultaten
betekenen dat u overjarig zaad uit 2003
met aangepaste zaaimachines goed kunt
verzaaien in 2004.

Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie
De helft van alle zaaimachines moet aangepast worden

Het bietenzaad in Nederland is van oudsher iets fijner dan in de meeste andere Europese

landen. Op verzoek van de kweekbedrijven is onderzocht of het mogelijk is om ook in ons land

over te stappen op de ‘standaardzaadfractie’. Op grond hiervan heeft de Zaadcommissie van de

Nederlandse suikerindustrie inmiddels besloten om met ingang van het zaaiseizoen 2004 iets

grover zaad op de markt te brengen. Om een goede verzaaibaarheid te waarborgen, moet

ongeveer de helft van alle zaaimachines aangepast worden.

• De overgang naar D-zaad is een mooie
gelegenheid om uw zaaimachine extra te
onderhouden. Let daarbij vooral op de
afstrijker. In de praktijk staat deze nog al
eens te nauw afgesteld. Zorg juist bij
D-zaad dat deze afstrijker volgens het
instructieboekje afgesteld staat;

• Zorg bij verzending van de zaaischijven
van Monozentra en Hassia voor een
stevige verpakking en voor een duidelijke
adressering. Voorzie elke schijf van uw
naam en woonplaats. De schijven moeten
goed schoongemaakt zijn;

• Wacht niet met het opsturen van de
schijven. De bedrijven die de aanpas-
singen verzorgen, kunnen niet alles in
de laatste weken verwerken;

• Het IRS draagt geen verantwoordelijkheid
voor de verzending en het opboren van de
schijven;

• Met veel, vaak wat minder gangbare, zaai-
machines kunt u D-zaad zonder problemen
verzaaien;

• Neem bij twijfel contact op met het IRS.

NNederland kent geen strikte eisen voor
de zaadfractie. De enige voorwaarde is
dat het zaad verzaaibaar moet zijn met
zogeheten C-apparatuur. Dit komt sterk
overeen met een zaadfractie van 3,5 tot
4,5 mm. Verzaaibaar betekent dat
minimaal 95% van de cellen van de
zaaischijf gevuld moeten zijn met één
zaadje en dat maximaal 2% van het
zaad gebroken mag zijn. 
De kleinere zaadfractie in ons land
betekent dat het moeilijker is voor de
kweekbedrijven met zaadpartijen te
schuiven tussen landen. Het zaad voor
Nederland moet speciaal klaar gemaakt
of extra gezeefd worden. 
Meer uniformiteit in de zaadfracties
binnen Europa leidt tot grotere
efficiëntie. 
Bij de verzaaibaarheidstest blijkt dat
soms partijen een deel van het
omhulsel verliezen. Het schraapsel kan
zich in de zaaimachine ophopen en de
verzaaibaarheid verstoren.
Nederland is het enige Europese land
dat C-zaad gebruikt. Alle andere landen
(met uitzondering van Turkije) gebrui-
ken D-zaad. Dit komt globaal neer op
een zaadfractie van 3,5 tot 4,75 mm.
De bovengrens is dus 0,25 mm groter. 
Op verzoek van de zaadbedrijven en de
suikerindustrie is nagegaan of D-zaad
ook in Nederland is toe te passen. Dit
kan, maar dan moeten de zaaimachines
uitgerust worden met D-apparatuur.
Meestal houdt dit in dat D-schijven
gebruikt moeten worden. Deze D-
schijven worden in de meeste andere
Europese landen gebruikt en zijn dus in
de handel. Het is echter ook mogelijk
om de bestaande C-schijven op te laten
boren tot D-formaat. 

Zaaischijven aanpassen
Naar schatting zal ongeveer de helft
van alle zaaimachines aangepast
moeten worden. Het betreft vooral de
buitenvullers Monozentra en Hassia
Exakta. 


