irs informatie

GOEDE VOORBEREIDING VAN
BIETENTEELT IS HET HALVE WERK
Het spreekwoord ‘Een goed begin is het halve werk’ geldt ook zeker voor de bietenteelt.
Het is belangrijk dat u als teler op dit moment al volop bezig bent met de voorbereiding
voor 2017. Daarmee kunnen veel problemen voor de teelt van bieten in 2017 worden
voorkomen.
Afwatering
De zomer was dit jaar uitermate geschikt
om percelen te egaliseren en opnieuw te
draineren. In het najaar en de winter kunt
u in een periode met voldoende neerslag
de afwatering van het perceel bevorderen
door de eindbuizen van de drainage vrij te
maken en eventueel drainagebuizen door
te spuiten. Een goede afwatering zorgt
ervoor dat uw perceel eerder is opgedroogd in het voorjaar en u dus eerder
uw bieten kunt zaaien.

Het klaarleggen van een zaaibed over de vorst zorgt voor minder insporing in het voorjaar (foto: Suiker Unie).
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