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Honderden euro’s opbrengstverschil per hectare 

Väderstad Tempo zaairesultaten 
 
STIENS - Sinds de introductie van Väderstad grondbewerkings- en 
zaaimachines op de Nederlandse en Vlaamse markt heeft importeur 
Homburg Holland veel geïnvesteerd in veldproeven en demonstraties van 
de Väderstad Tempo precisiezaaimachine. Niet zonder resultaat: de 
verschillen met gangbare zaaimachines zijn groot. Het gevolg is dat 
steeds meer loonwerkers, akkerbouwers én veehouders kiezen voor 
Väderstad. 

 

 

 
Op alle percelen registreerde Homburg Holland nauwkeurig de machinegegevens, 
zaai-afstand, het percentage missers en dubbele zaden, de rijsnelheid en de 
plantnauwkeurigheid. Dit resulteerde in grote verschillen, zoals uit onderstaande 
tabellen blijkt.  
 



 
Meetresultaten 
Areaal te zaaien   : 350 ha. 
Meeropbrengst door beter zaaien : EUR 66.036,- 
Zaaicapaciteit TEMPO   : 37,8 ha./dag   
Zaaicapaciteit Merk X  : 23,6 ha./dag 
Capaciteitsverbetering  : 60% 
 



 
Meetresultaten 
Areaal te zaaien   : 250 ha. 
Meeropbrengst door beter zaaien : EUR 41.990,- 
Zaaicapaciteit TEMPO   : 48,6 ha./dag   
Zaaicapaciteit Merk X  : 32,4 ha./dag 
Capaciteitsverbetering  : 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusies 
Bovenstaande grafieken zijn slechts een steekproef uit honderden metingen. Uit 
alle veldproefresultaten blijkt een groot verschil in missers en dubbele zaden 
tussen Väderstad Tempo en andere merken. In de wetenschap dat 1 procent 
dubbelen gelijk staat aan 0,4 procent opbrengstverlies en 1 procent missers aan 
0,6 procent opbrengstverlies, lopen de verschillen bij loonwerkers met veel mais 
‘onder de zaaimachine’ op tot tienduizenden euro’s per jaar. Gerekend is met een 
opbrengst van 45 ton per hectare en een prijs van 50 euro per ton. Omgerekend 
per hectare is al snel sprake van een kleine 200 euro verschil in opbrengst.  
 
Loonwerkers die met Väderstad Tempo zaaien kunnen dit opbrengstverschil 
aanwenden in de acquisitie onder akkerbouwers en veehouders, die uiteraard 
gevoelig zijn opbrengstverschillen. Bovendien kunnen loonwerkers, dankzij de 
hogere rijsnelheid met de Väderstad Tempo zaaimachine, 50 procent of meer 
areaal zaaien in vergelijking tot gangbare machines. Meer capaciteit betekent dat 
loonwerkers optimaal kunnen profiteren van gunstige zaaiomstandigheden, 
waarbij in een korte periode veel hectares moeten worden ingezaaid.  
 
Väderstad Tempo kan naast maïs ook ingezet worden voor het zaaien van bieten, 
zonnebloemen, sorghum, soja, bonen en diverse fijne zaden. Ook bij deze teelten 
is sprake van significante opbrengstverbetering en zaaicapaciteitsverhoging. 
 
Väderstad Tempo actie 
Gesterkt door deze onderscheidende praktijk-/onderzoekscijfers heeft Homburg 
Holland de aankoopcondities tot 1 december 2015 extra gunstig gemaakt. Kopers 
van een Väderstad Tempo zaaimachine profiteren hierbij van een aantrekkelijke 
voorverkoopkorting.  
 

 
 
Informatie: 
HOMBURG HOLLAND – Importeur Väderstad  
Dhr. Johannes de Boer – directeur 
It Noarderfjild 21 
9051 BM STIENS 
T: +31 (0)58 257 1555 
F: +31 (0)58 257 3535 
info@homburg-holland.com 
www.vaderstad-holland.nl 



 

Väderstad Tempo precisiezaaimachine 
Kenmerkend voor de Tempo precisiezaaimachine is de elektronische aandrijving van de 
zaai-elementen en de kunstmestdosering, waarbij de machine is voorbereid op het 
werken met gewone kunstmest of microgranulaten. Voor de stroomvoorziening heeft de 
Tempo een eigen aftakas aangedreven generator. Tegelijk met de generator drijft de 
aftakas ook de blower aan. De zaai-unit werkt niet op basis van vacuüm maar met 
overdruk. Door de voorraadkamer onder druk te zetten, worden de zaden tegen de 
openingen in de zaaischijf geblazen. De druk van langsstromende lucht in combinatie 
met het zaad is voldoende om het zaad vast te duwen. Het zaad komt los van de schijf, 
zodra achter de schijf een klein rubberen wiel het gat afsluit. Dat gebeurt precies op 
het punt waar de buis begint die het zaad naar de grond geleid. Door de hoge druk 
wordt het zaad met een snelheid van ongeveer 50 km per uur naar de grond geblazen. 
Aan het eind gaat het met een bocht naar de aandrukrol die het zaad gelijk vast legt. 
Door deze geavanceerde zaaitechniek is het mogelijk een rijsnelheid van 18 kilometer 
per uur te halen. Dankzij de elektrische aansturing is ook het afstellen van de juiste 
zaadhoeveelheid en het voorkomen van missers zeer eenvoudig.   
 

 
 
1. De zaden stromen vanuit de zaadtank in de Seed Meter. 
2. Door de luchtdruk hechten de zaden aan de zaaischijf en volgen zo de rotatie van  
 de schijf. 
3. Drie afstrijkers verwijderen dubbele zaden. 
4. Een metalen rooster voorkomt dat er meer dan één korrel tegelijk in de rij belandt. 
5. Een wiel onderbreekt de luchtstroom in de zaaischijf en het zaad wordt door de 

zaaipijp naar beneden geschoten. Dit heet het ‘Power Shoot’ systeem. 
6. Een sensor bepaalt de zaaiafstand tussen de korrels. De chauffeur krijgt alle 

informatie op de terminal in de cabine te zien. 
7. De geringe lengte van de zaaipijp zorgt ervoor dat de precisie tot in de zaaivoor 

behouden blijft. 
8. De zaaischijf wordt voortdurend gereinigd door een uitdruksysteem. 
9. Het aandrukwiel vangt de zaadkorrels op en drukt ze in de grond vast, waardoor 

het verrollen voorkomen wordt. 
10. Het zaad heeft een uitworpsnelheid van 50 km/uur; gemeten aan het einde van de 

zaaipijp. 
 


