IRS INFORMATIE

ROOI MET WEINIG GRONDTARRA
EN MINIMALE BESCHADIGINGEN
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.

Open rooizonnen (zonder ring aan de omtrek) voor beter lossen van losse grond en bladpruiken. Dit voorkomt op zware kleipercelen dat de reiniging onnodig
agressief moet werken om deze grond alsnog te verwijderen.
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wel meer dan 1 ton per hectare extra
aan puntbreuk! Alle reden om niet de
grenzen in reiniging op te zoeken. Als het
De App Oogstverliezen
is toegankelijk via deze
QR-code.

‘sneeuwt’ onder de rooier is de reiniging
meestal te intensief.

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.

Minimale puntbreuk
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Reiniging in balans
Onze Belgische collega’s hebben een
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puntmaatje (zie ﬁguren bovenaan).

Frans Tijink

Schimmelvorming in langdurige bewaring veroorzaakt door te stevig koppen (links) en puntbreuk door te intensief reinigen (rechts). Dit geeft hoge bewaarverliezen, bovenop de directe bietverliezen van het te diep koppen en puntbreuk. De bewaarverliezen van de stevig gekopte bieten (links) waren 50% hoger dan bij
hele bieten. Agressief reinigen (rechts) verdubbelde de bewaarverliezen!
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