
E
en goed zaaibed maakt het 

zaaien makkelijker. Bij een goed 

zaaibed kan men het zaad in de 

vochtige, aangedrukte grond 

zaaien. Dit leidt tot een goede opkomst, 

ook bij een droge periode na het zaaien. 

Bij een te diep zaaibed gevolgd door te 

ondiep zaaien (zonder regelmatige 

controle tijdens het zaaien) is het vrijwel 

onmogelijk om een vlotte en homogene 

opkomst te krijgen als er na het zaaien 

een droge periode volgt.

Voor het zaaien
Controleer voor het zaaien de 

zaaikouters, deze moeten scherp zijn. 

Dit wil zeggen dat ze de kenmerkende 

druppel vorm hebben. 

Eerste rondgangen
Bij het zaaien van de eerste rondes op het 

perceel wordt de zaaimachine afgesteld 

op het aanwezige zaaibed. Controleer 

daarom bij de eerste rondgangen en niet 

alleen op de kopakker:

-  de zaaiafstand (nameten in de 

zaaivoor). Deze moet voldoende zijn 

om met de verwachte veldopkomst 

70.000 tot 90.000 planten te halen. 

Bij een veldopkomst van 80% zal de 

afstand 20 cm moeten zijn;

-  de zaaidiepte. De zaadjes moeten 

in de vochtige (aangedrukte) grond 

liggen, bij voorkeur op een diepte van 

ongeveer 2-4 cm;

-  de afstelling van de kluitenruimers. 

Deze moeten de grote kluiten opzij 

schuiven;

-  afstelling markeurs als u niet met gps 

zaait. De afstand tussen de sluitrijen 

van twee gangen moet 50 cm zijn. 

Controleer of dit overeenkomt. 

Bij het rijden van het wiel op de 

markeurstreep is ook de houding van 

de chauffeur belangrijk om de afstand 

tussen de sluitrijen te laten kloppen.

Regelmatige controle
De grondslag van het perceel kan 

wisselen. Dit heeft gevolgen voor 

het zaaibed en dus de zaaidiepte. 

Controleer daarom tijdens het zaaien zeer 

regelmatig:

-  de zaaidiepte. De zaadjes moeten in 

de vochtige grond liggen;

- of de kouters niet verstopt zijn;

-  of de voorraad in de zaadbakken 

voldoende is.
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KLEINE AANDACHTSPUNTEN MET 
GROTE GEVOLGEN
Suikerbieten zaaien is precisiewerk. Het zaad moet zo regelmatig mogelijk verdeeld worden, 

met als doel dat alle zaden tegelijk kiemen en uitgroeien tot een zo groot mogelijk, oogstbare 

biet. Met een aantal kleine controles is de kans op een uniform gewas groter. Een gelijkmatig 

gewas is belangrijk om in het najaar bij de oogst te kunnen rooien met minimale verliezen.

Links een scherpe zaaikouter met de kenmerkende 
druppel- of Y-vorm. Deze maakt een mooi voortje 
waar het zaadje klem in komt te liggen. Rechts een 
versleten zaaikouter. Deze kunt u beter vervangen 
voor u gaat zaaien.

Bij een goed zaaibed kan het zaad in de vochtige, aangedrukte grond gezaaid worden. Dit leidt tot een 
goede opkomst, ook bij een droge periode na het zaaien.

Controleer regelmatig tijdens het zaaien of de 
zaadjes in vochtige grond liggen.
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