Innovatie in weidevernieuwing

advertorial

Bouke en Sietse de Jong uit Tijnje:

‘Door de droogte heeft Headstart zich extra bewezen’
Bedrijfsgegevens:
VOF De Deelen in Tijnje
135 melkkoeien
100 stuks jongvee
70 hectare gras
25 hectare mais
5,5 natuur beheersland
kaasmakerij, boerderijwinkel
en machineverhuur
Grondsoort: zand

Geef jezelf
een voorsprong
met Headstart
raszaaedller
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Bouke en Sietse de Jong uit Tijnje bestelden in het voorjaar voor
4,5 hectare Havera 4 met Headstart. Ondanks de droogte kiemde
het vlot en zette daarna sterk door. “We doen ook zelf wat verkoop
van zaaizaad en dan moet je weten wat dit nieuwe product doet”,
zegt Bouke.
Naast de twee broers, is ook vader de Jong nog actief deel van maatschap
De Deelen, in Tijnje. De activiteiten die de heren uitvoeren beslaan zo
onderhand een A4-tje. Van het houden van melkvee, tot verhuur van
landbouwmachines en de export van stapelbare kippenmest. De vrouw
van Sietse, Hendrika, maakt kaas en die wordt in de eigen boerderij
winkel en aan huis verkocht.
Waarom kozen jullie voor graszaad met Headstart?
Bouke: “Naast dat je wilt weten wat er allemaal voor nieuwigheid op
de markt komt, hadden we ook een perceel (zandgrond) dat we wilden
inzaaien. Dat moest in het voorjaar vanwege de mais die er pas laat afkwam. Maar in het voorjaar is dat heel droogtegevoelig. Ander graszaad
kiemt dan niet, dus toen hebben we op basis van de folder besloten om
dit graszaad met Headstart uit te proberen.”
En, kwamen de bevindingen uit?
Bouke: “Helemaal. We zaaiden eind april en het kwam heel vlot op. Binnen tien dagen stonden de plantjes keurig in de rij. Het gewas zette ook
sterk door. Het was jammer dat er toen geen buitje overheen kwam,
want dat was helemaal perfect geweest. Ik denk dat het zeker een extra
zekerheid geeft bij de voorjaarsinzaai.”
Wat vinden jullie het grootste voordeel?
Sietse: “Door de wetgeving en het scheurverbod zijn wij gedwongen om
in het voorjaar grasland te vernieuwen. En dan luistert het allemaal wel
wat nauwer. De vlotte opkomst en het goed doorzetten zijn dan twee
punten die je net dat beetje extra zekerheid geven die je als veehouder
wenst.”

Zou u het weer gebruiken?
Bouke: “Jazeker. Ik adviseer het andere boeren ook. Met die droogte hier
heeft Headstart zich extra bewezen.”
Sietse: “Op zand weet je dat het met Headstart goed gaat ontkiemen.
Zoals ik het zie zal het in de toekomst wel gemeengoed worden. Want
we krijgen alleen maar te maken met meer extremen. Ook in het weer.
En voor die € 12,50 per hectare meer wil je niet extra risico lopen om te
moeten overzaaien. De huidige kosten zijn al genoeg gestegen.”
Graszaad mét Headstart,
direct al een voorsprong!
Met Headstart gecoat graszaad is de laatste innovatie
in weidevernieuwing. Headstart is een 100 procent
biologische coating die als een dun filmlaagje op
het graszaad wordt aangebracht. Deze coating stimuleert de celdeling
en geeft een extra impuls aan de fotosynthese, blad- en wortelgroei. Uw
voordelen: een snellere kiem en méér wortel. Dus substantiële tijdwinst
na in- of doorzaai en een gezondere, vitalere zode met een betere
mineralenbenutting. Daardoor geeft graszaad met Headstart een extra
startgarantie bij vernieuwing onder minder gunstige omstandigheden.
Tegen minimale meerkosten geeft Headstart u meer zekerheid zodat u het
beste uit uw grasland haalt.

