irS InFORMaTIe

PASSI: NIEUW OOGSTSYSTEEM
VOOR PROEFVELDEN
Het IRS heeft sinds 2013 een nieuw systeem voor de oogst, de weging, de monstername en
het monstertransport van suikerbieten vanaf de proefvelden. Het systeem ‘Plot harvesting
And Sampling System IRS’ heet afgekort PASSI.
en een kraan op de rooier vervalt het
handwerk. Vanuit de cabine zijn alle
processtappen op beeldschermen te
volgen. De rooier is ‘lekdicht’ gemaakt,
zodat één persoon alles op de rooier kan
doen. Een tweede persoon zorgt voor
aan en afvoer van monstercontainers en
het nemen van grondmonsters.
We verwachten met (de) PASSI weer jaren
vooruit te kunnen op de suikerbietenproef
velden in Nederland.
Frans Tijink

Met PASSI (Plot harvesting And Sampling System IRS) verwacht het IRS weer jaren vooruit te kunnen met
de oogst van suikerbietenproefvelden in Nederland.
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