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Claydon zaait onder natte 
omstandigheden goed. 
Dat was de conclusie die 

getrokken kon worden op de 
proefboerderij SPNA Ebelsheerd 
in het Groningse Nieuw-Beerta 
waar enige tijd geleden een 
veldproef met de Claydon Hybrid 
drill en Amazone Primera zaai-
machine georganiseerd werd. Het 
doel was om te onderzoeken wat 
het effect van het zaaisysteem 
direct in de stoppel is onder moei-
lijke omstandigheden en daarna 
de uiteindelijke opbrengst van 
tarwe. 

Zaaien zonder kerende grondbewerking 
spaart tijd en heeft als voordeel dat er 
minder brandstof verbruikt hoeft te wor-
den. Vooral met de afschaffing van de rode 
diesel dit jaar is dat natuurlijk zeer interes-
sant. Claydon zaaimachines heeft inmid-
dels de interesse gewekt van Nederlandse 
akkerbouwers en loonwerkers. 

Speciaal teeltsysteem
De familie Claydon heeft al vijf generaties 
lang een akkerbouwbedrijf van 1.000 hec-
tare in Suffolk (West-Engeland). Om ploeg-
kosten te besparen hebben de gebroe-
ders een speciaal teeltsysteem ontwikkeld. 
“De grond wordt eerst bewerkt met een 
Claydon stoppelhark (werkbreedtes van 
3 - 7,5 en 15 meter). Dit is een belangrijk 
onderdeel van het Claydon strip tillage 
zaaisysteem. Na het zaaien met de Hybrid 
Drill waar Claydon er al 450 van heeft 
verkocht en die leverbaar is in werkbreed-
tes van 3 - 6 meter, is het raadzaam om 
de grond aan te rollen”, aldus directeur 
Spencer Claydon. In 2012 heeft Claydon 
op verschillende plaatsen in Nederland 
gedemonstreerd met een Claydon Hybrid 
zaaimachine. Op uiteenlopende grond-
soorten bleek dat de machine ook onder 
moeilijke en natte omstandigheden tarwe 
kan zaaien, zonder dat hiervoor moet 
worden teruggegrepen naar traditionele 

zaaimethodes. Claydon hanteert een speci-
aal zaaisysteem dat in 2009 ontwikkeld is 
op de boerderij van Claydon in Engeland. 
Daar heeft men te maken met zware klei 
en moet er dikwijls gewerkt worden onder 
natte bodemomstandigheden. Het geheim 
van de fabrikant zit in het drainagekanaal 
direct onder de zaden. De eerste tand 
trekt de grond open tot 100 mm of 150 
mm afhankelijk van het gezaaide gewas. 
Vervolgens tilt een ganzenvoetbeitel de 
grond naast het drainagekanaal iets op 
en het zaad kan via een enkele of dubbele 
uitloop worden gezaaid. Daarna dekken 
tanden of strijkers de zaden met grond af”, 
vervolgt Spencer Claydon. 

Resultaat Nieuw-Beerta 
Op de proefboerderij SPNA Ebelsheerd in 
Nieuw-Beerta (Groningen) zagen we een 
tweetal aangelegde proefvelden waar naast 
de Claydon Hybrid ook gezaaid was met de 
Amazone Primera zaaimachine. Hoe zag 
het perceel dat op 11 oktober 2012 (200 
kg/ha) werd ingezaaid met wintertarwe, er 
nu uit? “Het perceel heeft nadat het graan 
in het najaar werd geoogst en het stro 
geperst geen stoppelbewerking gehad”, 
aldus Jaap van ‘t Westeinde, projectmana-

ger Ebelsheerd. “De Amazone heeft banen 
en kleine geultjes in het land getrokken 
waar het zaad is gezaaid. Op het veld waar 
de Claydon Hybrid zaaimachine zijn werk 
heeft gedaan, zie je duidelijk de banen 
waar het bed van 15 cm breed ligt en 
waarop gezaaid is. Je ziet het verschil in 
resultaat goed. Bij de Claydon Hybrid is het 
gewas al duidelijk boven. Het verbaast mij 
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Claydon zaaisysteem:  

vRoEG BEGiNNEN EN 
vRoEG EiNDiGEN

Een Claydon Hybrid zaaimachine vorig jaar in actie. Onder natte omstandigheden gaat het goed.

De eerste tand trekt de grond open tot 100 
mm of 150 mm afhankelijk van het gezaaide 
gewas. Vervolgens tilt een ganzenvoetbeitel 
de grond naast het drainagekanaal iets op 
en het zaad kan via een enkele of dubbele 
uitloop zaaien. Dat is het geheim van het 
Claydon zaaisysteem.



— n° 5 | 2013 —     13     — www.deloonwerker.nl —

enorm”, aldus Van ’t Westeinde. Meestal 
trek je zo’n zaaivoortje, smeert deze dicht, 
komt er regenwater in en verrot het zaai-
zaad. Of de slakken en muizen vreten het 
zaaizaad op. 

vroeg beginnen en eindigen
“Vroeg beginnen en vroeg eindigen, 
is het motto”, aldus Claydon woord-
voerder Niels van der Boom. “Begin 
met tarwe zaaien direct in de stoppel 
na de oogst. Dit is begin september al 
mogelijk. Door het aanwezige vocht 
kan het zaad meteen kiemen. Het is 

raadzaam om voor 1 oktober klaar te 
zijn met zaaien. Met een 3 meter brede 
Claydon Hybrid zaaimachine en een 
trekker met een vermogen van mini-
maal 150 pk  kan je in één dag 20 ha 
zaaien. De minimale snelheid is 5 km/
uur en de maximale snelheid is 12 km/
uur. Het probleem is dat zaaimachines 
steeds lichter worden gemaakt. Bij 
hoge snelheid gaat deze stuiteren en 
dat komt het resultaat niet ten goede. 
Het afgelopen jaar hebben we moeten 
roeien met de riemen die we hadden. 
Ondanks de natte omstandigheden zijn 
we niet ontevreden over het resultaat”, 

aldus Van der Boom. Komend seizoen 
gaan we ook de aardappelen, uien en 
bieten zaaien op voorbewerkte en niet-
voorbewerkte percelen.

Conclusie demonstratie 2012
•	 Zaaien	met	de	Claydon	Hybrid	zaai-
machine onder natte omstandigheden 
is mogelijk.
•	 Met	de	ganzenvoet	achter	de	hoofd-
tand en onder natte omstandighe-
den kun je twee smalle tiltandbeitels 
monteren met twee kleine kouters. 
Die zaaien net zo breed maar bre-
ken net wat meer op en onder natte 
omstandigheden is gebleken dat dat 
beter gaat; peddels aan de achterkant 
gemonteerd om de grond nog na te 
drukken. “Grijp alsjeblieft niet terug 
naar de ploeg en combi-zaaimachines 
want je begint dan weer van voren af 
aan”, aldus Van ’t Westeinde.
•	 Onder	natte	omstandigheden	werkt	
een na-eg beter dan peddels achterop 
in verband met stropen.
•	 Bij	 blootleggen	 van	 het	 zaad	 is	
het raadzaam om de cambridgeroller 
stoppelhark erover heen te laten gaan. 
Hierdoor blijft de grond steviger dat 
kan het bijdragen tot een beter resul-
taat en minimale sporen.
•	 Extra	 vermogen	 helpt;	 een	 hogere	
snelheid geeft een betere verkruime-
ling.
•	 Twin	Tine	optie	is	een	betere	optie.

De Claydon stoppelhark is leverbaar in werkbreedtes van 3, 7,5 en 15 m breed en kan gebruikt worden bij snelheden tot 20 km/uur.

In 2013 worden ook aardappelen, uien en bieten gezaaid op voorbewerkte en niet-
voorbewerkte percelen.


