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AF D E K K E N
De verschillende onderdekmaterialen voor bietenhopen
ontlopen elkaar niet veel in
kosten per ton bieten.

Afdekkosten
vrijwel gelijk
Op een steenkoude dag, eind oktober, kregen suikerbietentelers op proefboerderij
’t Kompas in Valthermond uitleg over het
onderdekken van de bietenhopen. IRS,
PPO en Suiker Unie, organisatoren van de
praktijkdag, hadden bovendien een paar
nieuwigheden op rooigebied naar de Veenkoloniën gehaald.

KO P P E N
De primeur van de praktijkdag:
de Front Topper, de Grimme FT
270V. De machine is voorzien
van kopmessen en een as met
stalen klepels. De kopmessen
zijn een verbeterde versie van
de messen die de Grimme
Maxtron zijn ingebouwd. Het
bijzondere van de Grimme
Front Topper is dat het bietenblad over de messen wordt
geleid en via trechters tussen
de bietenrijen terechtkomt. Tot
nu toe zijn vijf prototypes van
de ontbladeraar gemaakt.
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Een langgerekte bietenhoop langs het kavelpad was toegedekt met diverse materialen.
Op een steenkoude dag, vorige week, kregen
bietentelers op proefboerderij ’t Kompas uitleg
over het onderdekken van de bietenhoop. „Bieten moeten zo koud mogelijk worden bewaard,
zonder te bevriezen”, zegt Toon Huijbregts van
IRS. Voor de korte bewaring is afdekken niet
nodig. „De bieten kunnen lekker ventileren en
krijgen het niet te warm. Nadeel is dat ze nat
worden en blijven.”
Voor het langer bewaren is afdekken wel de
moeite waard. Een week na het rooien is de
bult voldoende afgekoeld. Toptex wordt in de
Veenkoloniën ook al gebruikt om de aardappelhopen af te dekken. De bieten blijven droog,
maar de hoop kan iets minder goed ventileren.
„En als het warm is, dan is het onder het doek
aan de warme kant.” De hoop is ook nauwelijks tegen vorst beschermd. Landbouwplastic
beschermt tot -6 graden. „Plastic houdt bovendien de wind tegen. Maar het moet er na de
vorst wel af, om te ventileren.” Bij strengere
vorst is stro onder het plastic nodig. Het CSVdoek is een compromis tussen Toptex en plastic. Het is aan de zijkanten dicht, bovenop de
hoop zit gaas voor de ventilatie. Vanwege de
vorm moet de hoop ongeveer tien meter breed
zijn en dat past niet iedereen. „Met Toptex eronder heb je een redelijk goede vorstbescherming die je kunt laten liggen.”
De kosten van de materialen ontlopen elkaar
niet veel door het verschil in levensduur. CSVdoek kost 690 euro per 250 ton bieten en gaat
tien jaar mee. „Omgerekend 28 cent per ton
bieten. Toptex gaat vijf jaar mee en komt op 35
cent per ton bij twee vierkante meter per ton
bieten. Plastic is het goedkoopst, 26 cent per
ton, maar vraagt ook het meeste werk.”

RO O I E N

‘Plastic is
‘t goedkoopst,

De Rootster 604 van Grimme,
een getrokken bietenrooier
waarvan nog geen exemplaar
in Nederland loopt. „Een
machine voor de kleinere loonwerker of de grotere teler, met
50, 60 hectare suikerbieten”,
zegt Otto Strijk van Grimme.
Het rooisysteem vraagt in combinatie met een ontbladeraar
in de fronthef wel om een trekker van 200 pk. Bietvriendelijk,
oordeelde het IRS. De bunker
heeft een capaciteit van vier
ton. Kosten van de machine in
combinatie met de FT: 130.000
euro. Zonder trekker.

maar
vraagt het
meeste
werk’

P O ETS E N
Deze kunststof klepels zitten
op de twee poetserassen van
de Beet Mulcher, Grimme BM
330. De eerste as heeft stalen
klepels. De kunststof klepels
poetsen met een snelheid
van 100 kilometer per uur de
bieten schoon en verwijderen
de stengeldelen langer dan
2 centimeter die de stalen
klepels hebben laten staan.
„Een prima systeem”, concludeert Frans Tijink van IRS. „Nu
compact maken en inbouwen
in een zelfrijder, dan wordt
aan de voorkant prima werk
geleverd.”
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