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BIETVRIENDELIJK ROOIEN LOONT
Perfect bieten rooien is echt vakwerk dat goed samenspel vraagt tussen teler, machinist en
rooier. De eisen zijn hoog: alle blad en bladresten volledig verwijderen, de bieten netjes
uit de grond lichten, voorzichtig reinigen en zorgvuldig opslaan. Cruciaal is ter plekke de
afstelling van de rooier aanpassen aan de omstandigheden om maximaal te oogsten. Dit
artikel geeft daarvoor tips.
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Figuur 1. IRS-kopadvies: ontblader en kop de bieten zo dat meer dan 90% van de bieten goed gekopt is en maximaal 5% te veel resten van bladstelen
heeft dan wel te diep gekopt is.
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de rest van de bieten niet meer dan 4 cm
(breedte van 2 vingers). Dit is eenvoudig
te controleren aan de gerooide bieten.
Neem daarvoor alleen bieten met een
‘vuil’ breukvlak en geen ‘witte’ breukvlakken die gemaakt zijn bij het storten en
lossen van de kipper.
Hoe hoger de puntbreuk hoe hoger
de bewaarverliezen. Extra reden om
puntbreuk te beperken bij bieten die lang
bewaard worden. Dat geldt ook voor het
aanleggen en storten van de hoop.

Direct aanpassen
Meten of schatten van de rooiverliezen
geeft snel een beeld waar nog winst

Figuur 3. Dit mag gezien worden. Goede rooikwaliteit: bladresten netjes verwijderd, weinig beschadiging
en aanhangende grond en minimale puntbreuk.
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Samen
Goede communicatie over de rooikwaliteit levert meer op dan de discussie over
het laatste tientje van het rooitarief. Ieder
perceel vraagt een andere rooierinstelling
door verschillen in grondsoort, ras, bietgroei, rooiomstandigheden en gewasregelmaat. Neem de rooikwaliteit door met
de machinist. Zeg er iets van als het goed
is en ook als het beter kan. De vakman op
de rooier kan daarmee gelijk de afstelling
aanpassen voor perfecte rooikwaliteit. De
extra aandacht tijdens het rooien loont en
is een mooie beloning van alle inspanninFiguur 2. Puntmaatje voor bepaling puntbreuk. De tabel helpt om rooiverlies als gevolg van puntbreuk snel
te schatten. De app, toegankelijk via de QR-code, is voor het exacter bepalen van puntbreuk. Bij een puntbreuk kleiner dan 2 cm diameter is het verlies verwaarloosbaar. Een gat van 2 cm diameter helpt hierbij.
Het Puntmaatje kan hiermee ook opgehangen worden in de cabine van de rooier.

gen tijdens het seizoen.
Frans Tijink
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