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Openers, schijven, scharen, zaaischoenen
Mulch-, strip- till- en directzaai in een technisch overzicht.

e termen mulchzaaien, strip-till- en directzaaien kunnen elkaar overlappen. Wat is 

Dprecies het ene en waar begint het andere? Als we het in de praktijk vragen, krijgen we 
dan ook verschillende antwoorden. Voor de een moet bij directzaaien een dunne 'zwarte' 

streep zichtbaar zijn, terwijl een andere het al geen directzaaien meer vindt als er ook maar één 
korrel ergens anders terechtkomt. Het lijkt erop dat er evenveel definities als gebruikers zijn. 
Desalniettemin is er in Europa een sterke groei te zien in dit segment. Dat geldt zowel voor de 
producenten als de gebruikers. Onze buren aan de andere kant van de oceaan gebruiken deze 
technieken al veel langer, en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van de ideeën en 
innovaties op dit gebied uit Engelssprekende landen komen. In de moderne landbouw worden 
precisietoepassingen voor zaaien en bemesten die spaarzaam, kostenefficiënt en 
hulpbronnenbesparend zijn steeds populairder, ook gezien het feit dat water- en 
milieubescherming steeds belangrijker wordt en de prijzen op de graanmarkt dalen. Het blijft 
echter afwachten hoe de branche zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen. De 
ontwikkelingen rondom het verbod op totaalherbiciden zou directzaaien, zonder enige 
grondbewerking, op de korte of lange termijn echter kunnen bemoeilijken. Hierdoor zouden er 
misschien wel nieuwe productniches kunnen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe 
brandtechnieken of andere chemicaliënvrije onkruidbestrijdingsmethoden. In dit artikel draait 
het echter niet om de feitelijke directzaai- en mulchzaaitechnieken, maar om de werktuigen die 
deze technieken mogelijk maken, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van het zaaibed en het 
inbrengen van het zaad in combinatie met meststoffen, en vindt u tips met betrekking tot de 
toepassing. De technische mogelijkheden van de verschillende machines die verkrijgbaar zijn 
variëren sterk. Dat komt onder andere door waar de machine is gemaakt en voor welke soort 
grond, maar is ook afhankelijk van de andere machines waarmee ze in de praktijk worden 
ingezet. Een machine die is ontwikkeld voor de Noord-Amerikaanse markt heeft bijvoorbeeld 
andere werkbreedte en een ander trekvermogen dan machines die voor de Zuid-Europese 
markt worden geproduceerd. Desalniettemin zijn veel technieken vergelijkbaar en kunnen ze 
met de diverse aanbouwdelen op veel verschillende manieren worden ingezet.
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1. Voorbereiding van het zaaibed

Veel fabrikanten bieden machines aan die met behulp 
van verschillende aanbouwdelen in één werkgang 
zowel het zaaibed voorbereiden als zaaien. Met 
uitzondering van de directzaaitechniek, waarbij geen 
grondbewerking aan te pas komt, moet de bodem voor 
het zaaien altijd in meer of mindere mate worden 
voorbewerkt. Bij de zogenaamde 'strip till'-techniek 
wordt slechts een smalle strook bewerkt, waar daarna 
wordt gezaaid. Bij mulchzaaien wordt de bodem echter 
vlak gemaakt en de grond volledig bewerkt. Hiervoor 
bestaan verschillende technieken, die gedeeltelijk ook 
kunnen worden gecombineerd.

1.1 Het crossboard  

Om de grond te egaliseren en de stroresten en 
vanggewassen te verspreiden wordt vaak 
gebruikgemaakt van een zogenaamd crossboard. Hierbij 
worden sleeptanden en slijtplaten in een rij op de 
voorzijde van de machine geïnstalleerd. De sleeptanden 
en ook de slijtplaten zijn in verschillende uitvoeringen en 
sterktes verkrijgbaar. Het crossboard is niet bedoeld 
voor het realiseren van het zaaibed. Het heeft als 
belangrijkste functie te voorkomen dat de zaaieenheden 
verstopt raken door gewasresten of eerdere 
bewerkingen.Vaak is het crossboard automatisch 
verstelbaar, zodat er flexibel kan worden gereageerd op 
veranderende omstandigheden op de akker..

1.2 De rotorkopeg  

De rotorkopeg, ook wel rotoreg genoemd, wordt gebruikt om de structuur van de grond en de 
overblijfselen van de vorige oogst fijner te maken. Na het eggen of ploegen zonder packer 
wordt op deze manier bijvoorbeeld een fijnkorrelig en gelijkmatig zaaibed gerealiseerd. 
Afhankelijk van het model kunnen de tanden op 'grip' of 'sleep' worden ingebouwd. Afhankelijk 
van het doel kan het aan te raden zijn de tanden opnieuw in te stellen wanneer met een 
nieuwe akker wordt begonnen. Veel producenten bieden systemen aan waarvan de tanden 
eenvoudig kunnen worden gewisseld.
Er zijn meerdere machines van meerdere fabrikanten die qua uiterlijk misschien niet veel van 
elkaar verschillen, maar waarbij de onderdelen die worden gebruikt gebaseerd zijn op het 
vermogen van de trekker.  

Sleeptanden met slijtdeel

afbeelding: rotorkopegtanden/grafiek 'grip en sleep'

2



Dat is ook vaak het geval bij de tanden: ze kunnen er op het oog hetzelfde uitzien, maar zijn 
niet zomaar compatibel met alle varianten. Ook zijn er verschillende rotoregtanden met een 
zogenoemde DURAFACE-coating op de markt verkrijgbaar. Deze coating bestaat uit 
chroomcarbide of wolfraamcarbide en wordt aan het einde van het productieproces door 
middel van een dompelproces op de tanden aangebracht. De coating vermindert de slijtage. 
Een nadeel is het feit dat de koude tanden in een heet mengsel worden ondergedompeld. Dat 
zorgt ervoor dat er spanning komt te staan op de randen van de coating. Dit kan er in het 
meest ongunstige geval, bijvoorbeeld bij grote stenen in de bodem, toe leiden dat de tanden 
breken. Om die reden is het gebruik ervan in een zeer steenrijke bodem dan ook af te raden. 
Achter de rotoren bevindt zich dan nog een wals voor de instelling van de hoogte en de mate 
van verdichting. Afhankelijk van de fabrikant zijn hiervan ook vaak meerdere uitvoeringen, die 
afhankelijk van de bodemgesteldheid en de gewenste verdichting moeten worden 
geselecteerd. Met een driepuntsbevestiging naar achteren en een gedeeltelijk eigen 
hydraulisch systeem, kan de rotorkopeg ook als drager voor de zaaimachine functioneren. 
Door het compacte ontwerp zijn dergelijke machines ook zeer geschikt voor 
driepuntsbevestiging op kleinere trekkers.

1.3 Gewelfde schijven  

De onderdelen die het meest worden ingezet bij de zaaibedbereiding met mulchzaaimachines 
zijn zonder twijfel de gewelfde schijven. Deze bevinden zich vaak in twee rijen tegenover 
elkaar en dienen om de oogstresten en het vanggewas fijner te hakken en te vermengen. Ook 
hiermee kan een goed zaaibed worden gerealiseerd. Het resultaat is echter lang niet zo fijn als 
met een rotorkopeg kan worden bereikt. Afhankelijk van de fabrikant kunnen de schijven 
gedeeltelijk automatisch in hoogte verstelbaar zijn, om flexibel te kunnen anticiperen op de 
bodemomstandigheden. Net als bij een korte-schijveneg wordt door de plaatsing van de 
schijven voorkomen dat de machine naar één kant trekt. In de meeste gevallen wordt 
gebruikgemaakt van gekartelde schijven, omdat deze makkelijker de grond ingaan, zelfs bij 
moeilijke omstandigheden. Afhankelijk van de fabrikant zijn er ook andere ontwerpen mogelijk. 
Bijvoorbeeld de zogenaamde messchijven of -schotels. Ook wordt er in meer en mindere mate 
gebruikgemaakt van gewelfde kouterschijven. Deze snijden meer dan dat ze mengen, maar 
kunnen ook tot goede resultaten leiden. Uiteindelijk komt het op de praktijkervaring van de 
gebruiker aan, om de juiste schijven voor de eigen activiteiten te selecteren.
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Het gebruik van tanden in moderne machines is niet de regel 
bij de zaaibedbereiding, maar worden wel hier en daar 
ingezet. Net als bij de in de praktijk meestal gebruikte 
fijncultivatoren, wordt hierbij gebruik gemaakt van kleine 
ganzenvoet- of smalscharen. Deze manier van 
zaaibedbereiding is echter meer geschikt wanneer de grond 
al isvoorbewerkt, omdat ook hier oogstresten en 
vanggewassen tot verstopping van de machine kunnen 
leiden. De belangrijkste reden daarvoor is dat er vaak niet 
veel ruimte tussen de tanden is. Ze hebben meestal een 
doorsnede van 32x12 of 45x12 mm en zijn dan normaal 
gezien voorzien van ganzenvoetscharen in werkbreedten 
van 150 - 200 mm. Gedeeltelijk worden er ook wendbare 
smalscharen ingezet. In veel machines worden de tanden 
echter alleen gebruikt om de sporen van de trekker uit te 
wissen, zodat de verdichting zo gelijkmatig mogelijk is.

1.4 De eggentanden 

S-tanden met 
smalschaar

2.1 Zaaischaren 

De scharen worden meestal openers genoemd. Op dit gebied zijn er meerdere fabrikanten, die in 
sommige gevallen alleen werktuigen voor bestaande systemen aanbieden. Deze zijn afgestemd 
op de geometrie van de machines. Voor deze producten kan helaas echter niet altijd worden 
gewaarborgd dat de stand en uitlijning hetzelfde is als bij de originele producten. Om die reden is 
het belangrijk goed te kijken naar de aanbouw- en uitlijningsmogelijkheden van aanbouwdelen op 
machines van een ander merk, omdat verkeerde instellingen een nadelige invloed kunnen hebben 
op de het gebruik ervan in de bodem. Daarnaast kunnen scharen niet zomaar worden ingezet voor 
directzaaien. Langere oogstresten of resten van het vanggewas kunnen de machine verstoppen. 
Daarom is het zinvol om gebruik te maken van ten minste één snijkouter voor de schaar, waarmee 
het materiaal wordt gesneden, zodat de opener door de gesneden resten kan lopen. Belangrijk 
hierbij is dat de schijf van hoge kwaliteit en zelfslijpend is, omdat een botte schaar gewasresten in 
het zaaispoor kan drukken. In het meest ongunstigste geval heeft dit zelfs een nadelige invloed op 
de opkomst van het zaadgoed. Er moet dan ook regelmatig worden gecontroleerd of de schijven 
nog scherp zijn en de schijven moeten worden vervangen wanneer ze bot zijn.

Zaaischaren of een combinatie van beiden beschikbaar. Daarnaast is er de 
Als werktuig voor het daadwerkelijke zaaien en bemesten zijn er zaaischijven, 

mogelijkheid van zogenaamde zaaibuizen, die op cultivatortanden of -scharen kunnen worden 
gemonteerd, om het vanggewas direct tijdens de grondbewerking te zaaien.

2. Zaaien

Of betere wortelgroei.

 Sommige aanbouwsystemen beschikken 
over de mogelijkheid om de scharen aan te 
passen op verschillende omstandigheden 
en soorten zaadgoed. Zo kan de diepte van 
de mesttoepassing bijvoorbeeld worden 
ingesteld. Dit is een belangrijk criterium bij 
het selecteren van een systeem, met name 
vanwege de mogelijke vervuiling van het 
zaadgoed met vloeibare mest, wat 
'zaadverbranding', aantasting van het zaad 
door de bijtende mest, kan veroorzaken. 
Ook de breedte van de zaadbanden kan 
nogal eens verschillen. Bepaalde functies 
maken het mogelijk extra groeven en 
kanalen in de bodem te maken, 
bijvoorbeeld voor een betere afwatering 

Bourgault opener/Diagram: Seed placement
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Ook dat kan de ontwikkeling van het zaadgoed nadelig beïnvloeden. Om dit te verhinderen kan 
gebruik worden gemaakt van een systeem met drukregeling. Bij gelijkzaai is het daarnaast het 
overwegen waard om gebruik te maken van meerdere zaaieenheden. Daarmee kan in één rij 
het hoofdgewas worden gezaaid en in een andere rij het vanggewas, en kunnen de eenheden 
apart worden ingesteld voor de verschillende vereisten. Ook twee aparte zaadtanken kunnen 
hierbij nuttig zijn. Vooral wanneer de twee zaadsoorten een sterk verschillende korrelgrootte 
hebben, kan het zaad door het vibreren van de machine vermengd raken, waardoor het zaaien 
niet verloopt zoals gewenst.

2.3 Combinatie

Er bestaan veel verschillende soorten technieken voor het realiseren van de zaaigeul. Wat in de 
afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen is de combinatie van schijven en scharen, 
waarbij gedeelde scharen met daartussen kouterschijven een ideaal dubbelspoor realiseren, 
zodat in de ene geul de meststoffen kunnen worden ingebracht en in de andere het zaadgoed. 
Daarmee wordt ook een goede scheiding tussen het zaadgoed en de meststoffen gewaarborgd. 
Ook zorgt het realiseren van de zaaidiepte van de zaaigeulen met de kouterschijven ervoor dat 
eventueel organisch materiaal niet in contact komt met het zaadgoed.
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2.2 Zaaischijven 

De schijven, meestal in dubbele en licht holronde uitvoering, 
maken een spoor in de grond voor het zaad en de meststoffen. 
De schijven zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Veel 
schijven hebben een gladde rand, maar er zijn ook schijven 
verkrijgbaar met fijne tanden. Bij sommige machines 
functioneert de schijf alleen om ruimte te maken voor een 
speciale zaaibuis, die meestal is afgewerkt met een 
hardmetalen coating om slijtage te voorkomen. Vaak werkt de 
buis ook als afstrijker voor de schijven. Wanneer gebruik wordt 
gemaakt van twee schijven bevindt de afstrijker zich vaak 
apart aan de schijven, boven de zaaigeul. Ongeacht het soort 
grond dat wordt bewerkt, moet er altijd een afstrijker zijn om 
verstopping te voorkomen en ervoor te zorgen dat alles goed 
verloopt tijdens het zaaien. Zaaischijven hebben het grote 
voordeel dat ermee op alle bodemsoorten kan worden 
gezaaid, omdat oogstresten en vanggewassen door de 
schijven worden fijngemalen. Het zaadgoed en de meststoffen 
onafhankelijk van elkaar inbrengen is hiermee echter wat 
moeilijker, omdat ze beide meestal bij elkaar in één geul 
terechtkomen. De diepte is dan alleen voor beide producten 
tegelijk instelbaar. Daarnaast bestaat bij het gebruik van een 
dubbele schijven het risico op een gedeeltelijkeverdichting van 
de bodem langs de wanden van de zaaigeul. 

Zaaischijven



2.4 De zaaibuis  

De zaaibuis, ook wel 'seed boot' of zaaischoen 
genoemd, moet worden bevestigd aan de eg. 
Door gebruik te maken van een kleine 
pneumatische strooier op de eg kan het 
vanggewas tijdens de bewerking van de bodem 
worden verspreid. De buis is verkrijgbaar in 
verschillende varianten en afmetingen. Hij 
wordt meestal enkel of dubbel achter een 
smallere of brede ganzenvoetschaar 
gemonteerd, waarmee het vanggewas direct 
met de bodem wordt vermengd. Nadelen van 
deze techniek zijn dat de grond vaak 
onvoldoende wordt verdicht, wat de opkomst 
van het zaadgoed bemoeilijkt, de 
onnauwkeurige dosering van de strooier en de 
vreetschade door wilde vogels, vanwege het 
feit dat het zaad niet diep genoeg wordt 
ingebracht en de korrels aan de oppervlakte 
blijven liggen. Bij het zaaien van vanggewassen 
met een zaaimachine zijn deze risico's kleiner. 
Wanneer het mengsel dan ook nog bepaalde 
zaadrassen bevat die een specifiek doel 
dienen, zoals radijs voor het losmaken van de 
grond op een dieper niveau, is het zaak dat het 
zaaien zo nauwkeurig mogelijk verloopt, zodat 
het gewenste doel ook daadwerkelijk wordt 
bereikt.

Bourgault-zaaibuis met GF-schaar

3. Ter afsluiting

Na het zaaien en bemesten is het tijd voor het belangrijkste om een goede en duurzame 
uitzaai te waarborgen. De juiste verdichting van de bodem is van essentieel belang voor een 
goede opkomst van het zaadgoed. Dit kan worden gerealiseerd door aandrukrollen die zich 
achter de zaaieenheden bevinden of middels een packer. De keuze van het werktuig voor 
het verdichten van de bodem is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het zaad, en 
daarmee dus ook voor de opbrengst. Er kan zelfs sprake zijn van verschillen tot 30%. Maar 
ook hier weer is de keuze afhankelijk van de werkwijze en omstandigheden.

3.1 Aandrukrollen 

De aandrukrollen bevinden zich, zowel bij openers 
als bij schijven, direct achter de zaaieenheid. Met 
deze rollen wordt de zaaigeul weer gesloten en 
aangedrukt. In de meeste gevallen loopt de 
zaaieenheid ook over de rollen. Meestal zijn dit de 
enige werktuigen in de machinevoor het verdichten 
van de bodem. Nalopende packers zijn niet bij alle 
fabrikanten verkrijgbaar. De vorm en de ingestelde 
druk van de rollen zijn dus van essentieel belang 
voor de bodemverdichting en de daarvan 
afhankelijke ontwikkeling van het zaad.

Aandrukrollen
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3.2 De packer

Sommige fabrikanten bieden een breed assortiment verdichtingswerktuigen aan. Naast de 
bijna overal verkrijgbare bandenpacker, kunt u ook kiezen voor een variant met een U-ring, een 
dakroller, profielwals, veerstempelwals of gesloten-staalwals. Wanneer het technisch mogelijk 
is, kan het zinvol zijn gebruik te maken van een combinatie van verschillende geometrieën. 
Hierdoor kan de mate van bodemverdichting in de rijen en tussen de rijen apart worden 
ingesteld. Dit kan nuttig zijn om onkruid tussen de rijen te voorkomen, de wateropname te 
verbeteren en bodemerosie tegen te gaan. Vooral bij onderzaaien is het aan te bevelen om de 
bodemverdichting aan te passen aan de verschillende rijen.

Na het zaaien en het verdichten kan de akker nog verder 
worden geoptimaliseerd door middel van egalisering, Na het 
aanrollen met de packer kunnen groeven en geulen 
ontstaan. Om deze te verwijderen bieden meerdere 
fabrikanten egalisatie-eggen in verschillende uitvoeringen 
en met verschillende specificaties aan.

 materiaal van de hefboom tot het 

Over het algemeen is er geen duidelijk antwoord op de 
vraag wat de beste keuze is. Ze hebben allemaal dezelfde 
functie: het oppervlak in een bepaalde mate egaliseren en 
'kruimelig' achterlaten. Veel zaaimachines beschikken 
echter over een ingebouwde eg, die de bodem niet met een 
punt raken, maar met een iets langer oppervlak. Ook hier is 
de keuze afhankelijk van de bodem die wordt bewerkt. 
Afhankelijk van het soort bodem en de gewenste verdichting 
moet de eg meer of minder veren hebben. De 
veerconstante is afhankelijk van de dikte van het

Veeroog en het aantal windingen. Bij veel machines kan de 
ophanging ook worden ingesteld, waarmee de druk van de 
eg kan worden geregeld.

3.3 De egalisatie-eg 

Accord harrow

Dus of het nu gaat om mulch-, stripp-till- of directzaaien, er is een breed aanbod machines en 
technieken beschikbaar, waarmee er voor alle omstandigheden een passende oplossing kan 
worden gevonden. Omdat er zoveel verschillende producten en fabrikanten zijn, is het 
raadzaam om objectief advies in te winnen. Op plekken waar meerdere merken verkrijgbaar 
zijn, zijn de adviezen voor praktische toepassing meestal zeer goed en kunnen deze vaak ook 
onderbouwd worden met resultaten uit de praktijk. Helaas is het in tijden van Corona erg 
moeilijk om bijvoorbeeld openbare evenementen te vinden waarbij verschillende machines van 
verschillende fabrikanten worden gedemonstreerd en kunnen worden vergeleken, en waar ook 
informatie over het gebruik in de praktijk te vinden is. Eigenlijk is dat de beste manier om alle 
voor- en nadelen te ontdekken. Wie twijfelt over de aankoop van een machine of 
aanbouwdelen, of overweegt deze te aan te schaffen, zodat nog beter kan worden ingespeeld 
op de bedrijfsomstandigheden, kan een machine naar het bedrijf laten komen voor een 
demonstratie. Veel fabrikanten bieden deze dienst aan. Dat kan echter wat gecompliceerder zijn 
wanneer u een niet-Europees merk in gedachten hebt, die geen vertegenwoordiger of dealer in 
Europa heeft. Wanneer dit het geval is, kunt u ook nog kijken naar bedrijven in de buurt die zo'n 
machine hebben aangeschaft. Veel fabrikanten kunnen u op verzoek de contactgegevens van 
deze bedrijven geven. Tot slot vindt u op het internet natuurlijk ook een schat aan informatie 
over het gebruik van machines in de praktijk en de verschillende fabrikanten.
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