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WAAROMVOEDERBIETEN ?
De laatste tijd staatde voederbiet weermidden indebelangstelling.Geenwonder,want devoederbiet is niet alleen het
meestproduktieve voedergewas datmen inNederland kent,maar
isbovendien ook hetmeest smakelijke voedergewas.Door zijn
hoge voederwaarde en zijnhoge smakelijkheid heeft devoederbiet eenkrachtvoerbesparende werking enheeft bovendien een
melk-stimulerend effekt.Door voederbieten inhet rantsoen op
te nemen,kanbijvoorbeeld 2kg ds aan ruwvoerper koe per
dag extraworden opgenomen. Zodoende kan 2kgkrachtvoer per
koe per dagworden bespaard.
Gezien de grote voordelen vanvoederbieten, ishet verheugend
dat ermethoden gevonden zijn omde voederbieten weer inte
passen inhetmoderne veehouderijbedrijf enhet isbelangrijk
omhiervan op dehoogte te zijn.Temeer omdatmen indeze tijd
niet alleenmoet streven naar hoge opbrengsten perhectare,
maar omdat ook hetbesparen opdekrachtvoerkosten eenbelangrijk doelbegint teworden.En tenslotte is devoederbiet een
ideaal hulpmiddel omdemelkproduktie per koe teverhogen.
Opbrengst van voederbieten vergeleken met snijmais
opbrengst
vers
bieten (rasKYROS)
bieten +blad
snijmais

(ton/ha)
drogestof

91*
122
50

kg vre

18,0

915
1345

13,5

730

14,6

In 1981 en 1982 lag de gem.opbrengst overigens op 100ton.
Voederwaarde van voederbieten, snijmais en krachtvoer

voederbieten
snijmais
krachtvoer (A-brok)

energie

eiwit

1060VEM/kg ds

65vre/kg ds
50vre/kg ds

915VEM/kg ds
1044VEM/kg ds

133vre/kg ds

kVEM

15.400
18.150
12.750
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HET ZAAIEN

Moderne voederbietenteelt is alleenmogelijk metmoderne rassen,
dusmet rassen dieerfelijk éénkiemig zaadhebben.Omdatbijdeze rassen uit ieder zaadje slechts één plantje groeit,kunnen ze
meteenprecisiezaaimachine direkt op eindafstandworden gezaaid.

Kyioi kan mttznvi op eindaf tand won.de.yi gezaaid.
Het zaaibed
Wanneer op eindafstandwordt gezaaid, ishet zeerbelangrijk dat
een zohoog mogelijke opkomstwordtbereikt.Daarommoeten hoge
eisen gesteldworden aan de kwaliteit van het zaaibed en aande
nauwkeurigheid vanhet zaaiwerk.Een ideaal zaaibed bestaat uit
eenbezakte grondwaarop de zaadjes komen te liggen met daarop
een laagje losse grond van 1^à 2\ cm dik.Dankzijde bezakte
ondergrond kaner danvoldoende vocht opstijgen naar hetkiemende zaadje,terwijl de losse laagboven het zaad de luchtdoorlaatdie voor dekieming noodzakelijk is.Vooral demoderne apparatuur voor zaaibedbereiding iserg geschikt om een dergelijk
zaaibed temaken.
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Hoewel het voorbieten ideaal isom de grond voor het zaaiengedurende 6weken te latenbezakken, zal dit indepraktijk niet
altijd hetgevalkunnen zijn. Indat geval moetmen gebruikmaken van een vorenpakkerkombinatie.Dit isveelbeter dan spoor
aan spoor aandrukken metde trekkerwielen. Omvertakte bieten (endaarmee rooiproblemen)tevermijden,is
hetverder belangrijk dat ergeen storende lagen inde bouwvoor
voorkomen. Op zandgrond hebben storende lagen of een zureondergrond ook het nadeel dat debieten hogerboven de grond uit
staanwaardoor zemoeilijker machinaal te rooien zijn.
Het zaaien
Bietenworden gezaaid tussen half maart enhalf aprilmet een
precisiezaaimachinewaarvan de rijafstand 50cmbedraagt. Tijdens het zaaien ishet ergbelangrijk omnauwkeurig tewerken,
zodat alhet zaad op de juiste diepte in degrond komt.Bij
gebruik van gepilleerd zaadkan eenmooie plantverdeling worden
bereikt,mits er niet snellerwordt gereden dannormaal!
Welke zaaiafstand?
Erfelijk eenkiemig zaadheeft eenkiemkracht van + 85%.Ditis
aanzienlijk hoger dan bij technisch eenkiemig zaad (precisiezaad). Rassen met erfelijk eenkiemig zaad zijndaarom zeergeschikt ommeteen precisiezaaimachine opeindafstand te zaaien.
Bij een goed zaaibed en gunstigeweersomstandigheden tijdens
kieming enopkomst,kan develdopkomst 75%bedragen.Maar bij
een slecht zaaibed en ongunstige omstandigheden isde kiemkracht soms niethoger dan 50%.Als zoiets tevoorzien ismoet
natuurlijk dichterworden gezaaid.
Hoeveel zaaizaad erperhamoetworden gebruikt (dusde zaaiafstand inde rij)is dus afhankelijk van:
1.hoe hoog deverwachte veldopkomst is
2. hoeveel planten menper hawil.

Wordt ermet eenvoederbietenrooier gerooid,dan zijn 60.000
tot 90.000 planten perha ideaal.Wanneer menmet een suikerbietenrooier wil rooien,zijn 80.000 tot 110.000 planten per
ha nodig zodat een zoregelmatig mogelijk gewaswordtverkregen.
Debieten zijndan ookwat kleiner.Dit geeftweliswaar wat meer
aanklevende grond,maardat is geen grootbezwaar omdatdeze
door de intensieve schudsystemen van de suikerbietenrooier kan
worden verwijderd.
Devolgende tabel geefthet verband tussen de zaaizaadhoeveelheid enhet aantal planten per habij eenveldopkomst van50%,
60% en75%:
Benodigde hoeveelheid zaaizaad per ha (bijeen rijafstand van 50c
zaaiafstand
inde rij
12cm

aantal zaden
perha
166.700

14cm
16 cm

142.900

18cm

125.000
111.100

aantal planten per
opkomst: 50%

ha
60%

75%

83.300

100.000

125.000

71.400
62.500
55.600

85.700
75.000

107.100
93.800

66.700

83.300

Bij gebruik van een suikerbietenrooier moetmen dusbijvoorkeur op 12-14 cm zaaien.Onder gunstige omstandigheden mag
dit ook nog 16 cm zijn.Bij gebruik van een voederbietenrooier
is 16-18cmgewenst.
Wanneer men eenbepaalde zaaiafstand heeft gekozen,kan in
kolom 2dehoeveelheid zaaizaad worden afgelezen.Dezehoeveelheid deeltmen dan door 50.000 (1pak bevat 50.000 zaden) omte
wetenhoeveelpakken zaad per ha nodig zijn.
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RASSENKEUZE

Moderne rassen
Voor demoderne voederbietenteelt
worden rassen gebruikt dieerfelijk eenkiemig zaad hebben,omdat
deze op eindafstand kunnen worden
gezaaid.
In'onderstaande tabelwordt een
overzicht gegeven van de rassen
diehet meest in aanmerking komen
voor demoderne voederbietenteelt.De cijfers zijn overgenomen uit de Rassenlijst van 1983.
Alleen de aanbevolen en nieuwe
rassen zijn vermeld. Belangrijke
eigenschappen zijn drogestof-opbrengst,resistentie tegen schieten enhoeveelheid aanklevende
grond. Het beste ras (KYROS)
wordt inNederland op demarkt
gebracht door Barenbrug Holland bv
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Hoer
ecijfers betekenen een gunstige beoordeling
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Drogestofgehalte
Zoals uit de tabel opbladzijde 5blijkt,lopenvoederbietenrassen zeer uiteen indrogestofgehalte. Kleine verschillen hebben
hier grote gevolgen zoalsblijkt uit onderstaande tabel.
ras

drogestof-

drogestof-

gehalte

opbrengst
(kg/ha)

wateropbrengst

totale
opbrengst

(l/ha)

(kg/ha)

A

12%

14.000

102.700

116.700

B

14%

14.000

86.000

100.000

C

16%

14.000

73.500

87.500

RasA levert 29.200 1water perhameer op dan ras C (bijna40%
meer). Ras B levert 12.500 1watermeer opdan rasC (17%meer).
Wanneer men debieten gemengd metmais inkuilt,betekent ditdat
menmet rasA 40%meerwater inde mengkuil brengt danmet ras
C. Dit aspekt dientbijde rassenkeuze dan ook zekereen rolte
spelen.Ook de transportkosten zijnhoger omdatmenperha 29
ton extramoet vervoeren.Hetzelfde geldt voor de rooikosten en
inkuilkosten.
Kyros-zaad
AlhetKyros-zaad wordt gepilleerd.Als ontsmettingsmiddelen
zijn thiram en lindaan gebruikt.Dankzijeen geavanceerd pilleringsprocédé zijn deze middelen volkomen veilig voor dekiemplant.
Lindaan isveelbeterwerkzaam tegen ritnaalden enemelten dan
Mesurol. Juist deze insekten leveren inveehouderijstreken het
meeste risico op.Overigens is zaadbehandeling niet afdoende
ingeval er erg veel ritnaalden ofemelten voorkomen zodatdan
extramaatregelen nodig zijn.
Lindaan isminderwerkzaam tegen hetbietekevertje danMesurol.
Oppercelenwaarop ofwaarnaast het voorafgaande jaar bieten
zijnverbouwd kan daarom een aanvullende bestrijding nodig
zijnmetMesurol,parathion of granulaten.
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GEWASBESCHERMING
Onkruidbestrijding
Nu ereenviertal nieuwe middelen (GoltixenTramat/Nortron tegen zaadonkruiden enFervin enFusilade tegen o.a.hanepoot en
kweek) aanhetonkruidbestrijdingsmiddelenpakket zijn toegevoegd,
isonder alle omstandigheden een volledige chemische onkruidbestrijding mogelijk geworden.Hetkiezen vande juistemiddelen,
de juiste doseringen enhet juiste tijdstip van spuiten zijn
echter van doorslaggevend belang.Een juist advies kan danook
alleen gegevenworden doormensen diebekend zijn metde situatie
ter plaatse (landbouwvoorlichtingsdienst, loonspuitbedrijven).
Daarom zal indeze teeltbeschrijving slechts kort opde onkruidbestrijdingworden ingegaan.
Onkruidbestrijding opklei- en lössgronden
Vóór opkomstwordt opkleigronden meestal 3-5 kg Pyramin gespoten.Op de lichtere kleigronden en op lössgronden kanvaak beter
4-6 kgGoltixworden gebruikt.Vervolgens wordt naopkomst meestal
gespoten met 31Betanal + 3kg Goltix bijhetbegin van het
tweebladstadium ofmet 51Betanal + 2,5 1Tramat/Nortron inhet
vierbladstadium.
Onkruidbestrijding op zandgronden
Op zandgrond iseen vóór-opkomst-bestrijding met durebodemherbiciden indemeeste gevallen niet rendabel.Alleen het goedkope
profamkan eventueel worden gebruikt ophumusrijke zandgronden.
Na-opkomst-bestrijding is dus op zandgrond de aangewezenweg.
Ditkanmet 3-5 1Betanal + 3kg Goltixbijhetbegin van het
tweebladstadium. Mochten ernog onkruiden ontsnapt zijn of mochten
er veel latekiemers (meldeof zwarte nachtschade) voorkomen,dan
is inhet vierblad-stadium nog een bespuiting mogelijke met 3,5 1
Betanal + 1,5 1Tramat/Nortron.
Deze laatste bespuiting kaneventueel vervangenworden door een
of twee bewerkingen met een schoffelmachine.Dat is goedkoper en
het heeft tevens het voordeel dat debietenwat aangeaard kunnen
worden. Het isbijhet schoffelen van grootbelang omniet te
snel te rijden en secuur tewerken.

Grassen
Middelen alsprofam,Pyramin,Goltix enTramat/Nortron hebben
meestal een goedewerking tegen kiemend straatgras.Tegen andere
grassen zijn ze over het algemeen nietwerkzaam.Voor probleemgrassenkanmenhet volgende schema raadplegen:
onkruid

middel + dosering

opmerkingen

duist*

1,25 kgFervin + 5 1 11Eolie
1,5 1Fusilade + 2 1 Agral

bij grote duist
verdient Fusilade
devoorkeur.

hanepoot

kweek

raaigras

0,75 kg Fervin + 5 1 11E olie

alsvrijwel alleha-

1 1Fusilade + 2 1 Agral

nepoot aanwezig is.

2,5 1Fusilade + 2 1 Agral

Fusilade verdient

1,5 kgFervin + 10 1 11E olie

devoorkeur.

1 kg Fervin + 5 1 11E olie

Fervin verdient

1,5 1Fusilade + 2 - 1 Agral

de voorkeur.

'Opgronden die voldoende fijn zijn,ishet goedkoper om vóór
het zaaien 3,5 1Avadex intewerken.
Ma.ck-ina.al icko&i2.le.n, al o& ni&t
met fiA.je.nbe.ipu.-Lt-ing, <LA een
goedkoop
alteinatlei
tegen
late
onkfia.ld.en

Insektenbestrijdinq
Inhet gepilleerde KYROS-zaad is reeds een insecticide verwerkt.
Dit is afdoende tegen springstaarten en tegen lichte bezettingen
vanbietekevertjes,emeltenen ritnaalden.Wanneer grotere aantallen van deze insekten voorkomen,kan een aanvullende bestrijding nodig zijn.Dit geldtmet name voorbieten op land dat twee
jaareerder graslandwas,inverbandmet ritnaalden. In zo'ngeval is spuiten en inwerken vóór het zaaien van 3,5 1lindaan21%
een goede oplossing.
Eventueel kanmen tijdens het zaaien granulaten toedienen.Het
isniet de goedkoopste oplossing,maarhet geeftwel een goede
bescherming van dekiemplant enhetheeft bovendien eenpreventievewerking tegenvroege aantastingen doorbladluizen en/of
bietevlieg.

Zowel b-ij de onkfiuldbebtnijdlng
alb bij do.
lnbtktznbiiktKi.id.inq
zijn tijdige
maatregelen be.langx.tjk. Tanen het moment van opkombt en het moment dat de bteten het veld statten tb het dan
ook eng belangrijk
om het bletenpe.nc.eel regelmatig U S. 2 keen.
pen week) te
kontnoleren.
BEMESTING

Voederbieten vragen eenvruchtbare grond.Dankzij deregelmatigedrijfmestgiftenvan tegenwoordig isdatvoorvele gronden
geenprobleem meer.Toch ishet belangrijk omde grond te laten
onderzoeken met namewatbetreft de kalktoestand enhet gehalte
aannatrium en sporenelementen (borium enmolybdeen).Op zandgrond dient bekalkt teworden totminimaal eenpHvan 5,4. Ideaal isechter eenpH van 5,7.Zorg ervoor datook inhet zaaibed voldoende kalk zit.
Watbemesting met andere voedingsstoffenbetreft (stikstof,
fosfaat,kali), isbijeendrijfmestgiftvan 80-100 tonper ha
alleen nog zo'n 60kgN nodig. Wordt dit gegeven inde vorm
vanChilisalpeter (400kg) danwordt tevens geheel ofgedeeltelijk voorzien indebehoefte aannatrium enborium.
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HET ROOIEN
Voederbieten worden bijvoorkeur gerooid inoktober.Weersomstandigheden enbodemgesteldheid tijdens het rooien zijnbelangrijker danhetoogsttijdstip. Het nieuwe rasKYROS isdankzij zijn suikerbiet-vorm niet alleenmet alle typenvoederbietenrooiers te rooien,maar ookmet verschillende typen suikerbietenrooiers.
Suikerbietenrooiers
Suikerbietenrooiers zijn hetbest bruikbaar in een regelmatig
gewasmet 80.000 à 100.000 planten per ha (4-5planten per
strekkende meter). Bij een juist gebruik hebben de6-rijige
schijvenrooiers bewezen prima resultaten tekunnen geven.Deze
machines zijnvooral geschikt voor de zandgronden.Om de grote
hoeveelheid bieten te kunnenverwerken ishetvaak wel nodig
om de schijven wat teverstellen.
Scharenrooiers,waarbij debieten door rooischaren uit de grond
worden gelicht,worden vooral op kleigronden gebruikt.Omdat er
zoveel verschillende typen scharenrooiers zijn,is er geenalgemeen advies te geven.Tot nu isechter gebleken dat erverschillende scharenrooiers zijndie KYROS-bieten kunnen rooien.
Vaak isdan inhet begin welwat extra tijd en aandacht nodig
voor het afstellen van demachine. De resultaten zijn verder
het best in een gewas met 100.000 - 125.000 planten perha.

Hat tiooZzn v
Kynoi mzt ee
iaikefibletzn
fioo-Le.fi.
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Voederbietenrooiers
Er zijn ook speciale voederbietenrooiers.De 2-of 3-rijige voederbietenrooiers worden veel in Duitsland enDenemarkengebruikt. InNederlandworden overwegend éénrijige voederbietenplukmachine's gebruikt.Dezemachine's pakken hetbladmet trekbanden vast en trekken debieten de grond uit.Ook voor deze
machine's isKYROS hetbeste ras.KYROS heeft namelijk sterk
blad, zodat ergeenbieten achterblijven inde grond. Bovendien
isKYROS debiet diehet schoonst uit de grond komt.
Vervaet en Heyens hebben een zesrijige voederbietenrooier ontwikkeld. Door deze machine vóór de trekker temonteren wordt
een zeerwendbare kombinatie verkregen met eenhogekapaciteit.
Een groot voordeel isdatvóór dewielenwordt gerooid, zodat
de trekker gerustbredebandenkan hebben enhet bietengewas
niet door trekkerwielenwordt verstoord.
Zowelde éénrijige als de zesrijige voederbietenrooiers hebben
het voordeel dat debieten tijdens het rooien niet onnodigwordenbevuild. Dit is eenduidelijk voordeel,wanneer debieten
gemengd metmaisworden ingekuild.Verder worden debieten minderbeschadigd,wat aantrekkelijk iswanneer debieten opde
traditionele manierworden bewaard.

a

cbq&%

Voe.de.ib.Lzttnplukma.chi.ne.

Ze-S-tij-tge vozde.tLb4.ztzn.f1004.zx.. Wtzh. azmontzzh-d vooti zzn

ma.iihakie.laaA

Ontbladeraar
De ontbladeraar wordt altijd voor de trekker gemonteerd. Voederbi
tenhoeven niet gekopt teworden, zodat de nakoppers buiten werki
kunnenworden gesteld. Gekombineerde koppers/ontbladeraars zijn
niet geschikt voor voederbieten,omdat zedebieten teveel omduw
Bietenlader
Demeeste zesrijige suikerbietenrooiers leggen de bieten ineen
zwad.Met behulp van een bietenlader worden de bieten danopgeraapt en gereinigd.Vooral dit laatste is erg belangrijk,want
bieten die gemengd met maisworden ingekuild,moeten schoon zijn.
Bij dit intensieve reinigen kunnen erwelbeschadigingen optreden, maar dat isbij bieten die in demaiskuil gaan geen bezwaar.
Het blad
Wanneer het blad met een moderne ontbladeraar wordt verwijderd
enwanneer hetdirekt naar een naastrijdendewagen wordtgetransporteerd, isdit zeer geschikt om in tekuilen. Doordat
hetniet verontreinigd ismet grond,heeft het een hogevoederwaarde en doordat het verhakseld is,zijn de inkuilverliezen
kleiner danvoorheen.
Uit onderzoek is gebleken dat de drogestof-verliezen tussen 10
en 20%liggen en dusveel lager zijn danvoorheen. Zo'nbietenbladkuil blijkt een goede smakelijkheid te hebben.Devoederwaarde bedraagt ongeveer 820VEM en 125 gvre per kg drogestof.
Ingekuild bietenblad ismet name voor jongvee een prima produkt.
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OPSLAG EN VERVOEDERING

Gesneden bieten inkuilen met snijmais
Voederbieten kunnen zeer goed met snijmais worden ingekuild.
Met een speciale bietensnijbakworden debieten opgeschept.
Daarnaworden ze,rijdend over demaiskuil,gesneden en ineen
dun laagjeuitgespreid. Daarnakomterweer een laagmais over
debieten enz.
Op dezemanierwordt een zeerhomogene mengkuilverkregen.De
conservering verloopt zeer goed ende smakelijkheid van de
bieten blijft volledig behouden.Dankzij deze methode ishet
mogelijk omvoederbieten inhet rantsoen op tenemen zonder
extra kosten en zonder extra arbeid tijdensbewaring envervoedering.En daarmee isvoor veelmoderne veehouders deweg
geopend omvan de voordelen vanvoederbieten teprofiteren l

de b-ieteninijbak

"SI«.

Helebieten inkuilenmet snijmais
Bij zelfvoedering zijn ook uitstekende resultaten opgedaan met
maiskuilmet helebieten.Het voordeel isdat de loader die de
mais vlakzet ook meteen debieten over demaiskuil uitkanspreiden. Indat geval blijven deextra-kosten beperkt.
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Gewone voederbietenkuilenmechanische vervoedering
Ook gewone voederbietenkuilen blijken ophetmoderne bedrijf
aantrekkelijk tekunnen zijn.Bijvoorkeur wordt dekuil aangelegd opeenbetonnen plaat of ineen sleufsilo. In sommigegevallenwordendebieten ookbewaard ineen leegstaande schuur.
Omdatde bieten levendworden bewaard, ishetbelangrijk dat er
enige luchtcirculatie indekuil is,enerzijds om zuurstof toe
tevoeren en anderzijds omde geproduceerde warmte af tevoeren.
Omdebieten tegen vorst tebeschermen,zijn er strodekens in
dehandel die aanweerszijden geplastificeerd zijn.Aan de top
van dekuil moet menwel ventilatie-openingen laten.Deze kunnen
worden afgedekt metstro.
De vervoedering kanplaatsvinden met een voerdoseerbak,waarbij
een stervormigmes voor de zijafvoer isgeplaatst.De bieten
worden dan tijdenshet leegdraaien voorhetvoerhek gesneden.
Eventueel kan ook een speciale zelfladende voederbietensnijder
worden gebruikt,waarvan er diverse typen indehandel zijn.
Erg handig zijn ook speciale ruwvoerwagens met een inhoud van
400 tot 1325 1. Ze zijn slechts 80-105 cmbreed enkunnen dus
ook tussenkuilvoerblokken worden gebruikt.Doormiddel van een
zijafvoer worden de gesneden bieten voorhet voerhek gedoseerd.

BA.eteni.nA.iao.fi die de. bie.tc.vi
neiniqt en inijdt.
Onder de
a^Moenopening
kan een {evt.
elektrisch
aangedreven)
KVMVoehstiagen

H monden geplaatst .
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VEEVOEDINGSASPEKTEN

Voederwaarâe
Voederwaarde-bepaling vaneenmengkuil isvrijwel onmogelijk.
Oosterbeek gebruikt daarom vaak alleendemaisformule.Datbetekent datdehogeverteerbaarheid vanvoederbieten niet tot
uitdrukking komt indeberekende VEM-waarde.
Het isdanook devraag ofhet zinheeft om kuilvoeronderzoek
te laten doen.Men zoudeVEM- envre-waarde kunnen berekenen
doorbijvoederbieten uit te gaanvan eennetto voederwaarde
van 980à 1.000 VEM en 60 gvre perkgdrogestof enbij snijmais 920VEM en 50 gvreperkg drogestof.
Krachtvoer besparen
Eengroot voordeel van devoederbieten/maiskuil isdekrachtvoerbesparendewerking.Wanneer krachtvoer door voederbieten
wordt vervangen,blijken erminder voedingsstoornissen op te
treden.Hiervoor zijn globaal twee oorzaken aantewijzen:
1.dekoeienkrijgen hetkrachtvoer (inde vorm vanvoederbieten)gemengd met het ruwvoerbinnen,waardoor hetgelijkmatigerwordt opgenomen enefficiënterwordtomgezet.
2.voederbieten hebben evenalskrachtvoerweliswaar geen
struktuurwaardemaarveroorzaken desondanks geen problemen
door struktuurgebrek.Deoorzaak hiervoor isdatkrachtvoer indepens meteen totmeeluiteenvalt,terwijl bietenstukjes ineerste instantie gedeeltelijk enwaarschijnlijk
pas naherkauwen volledigworden verteerd.
Wanneermen krachtvoer door voederbieten gaat vervangen,moet
natuurlijk aandeeiwitvoorziening worden gedacht.Goede voordroogkuil ishiervoorhetmeest geschikt.Prima ervaringen
zijn ook opgedaan met hetbijvoeren vanwat sojaschroot.
Hoogproduktieve koeien
Bijdehoogproduktieve koeien isdevoederbiet niet zozeer
eenmiddel omkrachtvoer tebesparen maarmeer eenmiddel om
zonder problemen in dehoge energiebehoefte tekunnenvoor-
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zien. Daarbij spelen de twee hiervoor genoemde voordelen van
voederbieten ten opzichte vankrachtvoer eenbelangrijke rol.
Watverder ergbelangrijk is,is datvoederbieten z6 smakelijk
zijn dat zetot op zekere hoogte extraworden opgenomen,waardoor de totale drogestofopnamewordt verhoogd.Bovendienhebben veel veehouders de indruk dat ookdemaisbij een mengkuil
smakelijkerwordt.
Dehogere energie-opname diemet voederbieten mogelijk wordt,
uit zich indepraktijk meestal ineenhogeremeetmelkproduktie. Nogal eenswordt dat eerder veroorzaakt door eenhoger
vet- en/of eiwitgehalte dan door eenhogeremelkgift.
Voederbieten inhet rantsoen hebben verder een duidelijke afname vanhet aantal gevallen van slependemelkziekte totgevolg.
Vleesvee
Door dehogeVEM-waarde endehoge smakelijkheid isdevoederbiet een ideaal voer voor vleesvee. Houders vanmeststieren
zijn dan ook zeer enthousiast over devoederbiet.
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KOSTPRIJSVAN SNIJMAIS EN VOEDERBIETEN

Om dedirektekostprijs vanvoederbieten tevergelijken met die
van snijmais is eenkostprijsvergelijking gemaakt.De kostprijs
isberekend voor zandgrond opbasis vande gegevens vanKwantitatieve Informatie voor deAkkerbouw 1982-1983 vanhet PAGV.Er
isuitgegaan van eendrijfmestgiftvan 80tonper ha.Berekend
zijn dekosten indien alles in loonwerk wordt uitgevoerd. Omdat
dus isuitgegaan vanmaximale kosten, zullen indepraktijk diverse kostenposten lager uitkunnen vallen.
sii i u m a i s

v o e •ä( s r b i e t e n
ƒ

160,—

ƒ

160,—

zaaiklaar maken

ƒ

60,—

ƒ

60,—

zaaien

f

125,—

ƒ

125,—

zaaizaad (gepill.resp.behandeld)

f

240,—

ƒ

262,—

kunstmest 60kgN

f

138,—

ploegen

80kg P 2 0 5
CaO +MgO

f

kunstmest strooien

f

2kg atrazin + 6 1 olie
5 1Lasso

ƒ

108,—

-

f

113,—

65,—

f

65,—

45,—

f

45,—

-

i

49,—

f

151,—

3 1Betanal + 3kg Goltix

f

279,—

-

3,5 1Betanal + 1,5 1Tramat/Nortron

f

189,—

1 1parathion

f

9,—

spuiten (3xresp.2x)

f

135,—

f

90,—

oogsten + afvoer

f 1.175,—

f

785,—

f

55,—

f

140,—

f

650,—

-

cultivateren
bietensnijbak

f

-

400,—

-

kuilverdeler

650,—

pachtwaarde van de grond

f

totaal per ha

f 3 .670,—

f 2.858,—

Voederbietenteelt isdus duurder dan snijmaisteelt.Daar staan
echter hogere opbrengsten tegenover. Om een juiste vergelijking

tekunnen maken moetmendus dekostenper netto-kVEM vergelijken:
voederbieten

voederbieten

snijmais

+ blad
teeltkosten

ƒ 3.670,-

ƒ 3.670,--

ƒ2.858,—

totaal

ƒ 3.670,—

f 115,—
ƒ 3.785,—

ƒ 2.858,—

eiwitwaarde
bemestingswaarde blad
kosten kVEMopbrengst per ha

f 371,—

afvoer blad

ƒ

516,-

279,-

100,—

ƒ 3.199,—

ƒ 3.269,—

f 2.577,-

11.155

nettokVEMopbrengst

13.860

16.060

kosten/kVEM

23,1 cent

20,4 cent

23,1 cent

Hetblijkt dusdat dekostprijs per netto-kVEM bij voederbieten
vergelijkbaar ismet die van snijmais.Gebruikt men voederbieten
omkrachtvoer tebesparen danmoetmen dekostprijs vergelijken
met dievankrachtvoer (+45 cent/kVEM). Danbieden voederbieten
dus een aanzienlijk voordeel.
Hetzelfde geldtwanneer voederbieten worden gebruikt om doorextra opname een hoge melkgiftmogelijk temaken (bijhoogproduktievekoeien.
Bedrijfseconomisch bieden voederbieten ten opzichte van snijmais
bovendien het belangrijke voordeel datmen opeigen land 25-45%
meer voer kan produceren waardoor minder aankoop nodig isof
meer vee kanworden gehouden.

_19.

VOEDERBIETEN OPHET AKKERBOUWBEDRIJF

Veel veehouders hebbenbelangstelling voor voederbieten.Nogal
watmensen ziener echter tegen op om zelf voederbieten tetelen.Enerzijds omdat zeer dekennis enervaring voor missen
en anderzijds omdathet aantrekkelijk is om zoveel mogelijk
grasland tehebben om zodoende zoveelmogelijk koeien tekunnenhouden.
Voor akkerbouwers ishet aantrekkelijk omdaarom voederbieten
opkontrakt voor veehouders te gaan telen.Het saldo van voederbieten isbovendien aanzienlijk hoger dandat van snijmais
(PAGV:Kwantitatieve Informatie voor deAkkerbouw 1982-1983).
Het isoverigenswel aan te raden om reedsbij aanvang van de
teeltwaterdichte afspraken temakenmet de geïnteresseerde
veehouder.
Prijs
Bijeenkrachtvoerprijsvan ƒ49,37per 100kgA-brok, isde
voederwaardeprijs vanKyros-bieten f 7 0 , —per ton enbij rassenmet een lager drogestofgehalte isdit evenredig lager.
Voor dezeprijsheefthet voorveehouders echterweinig of
geen voordeelomvoederbieten tekopen.Uitgaandevandeprijs
dievoor snijmais wordt betaald,komt men (afhankelijk van het
drogestofgehalte) op f 62,--tot ƒ6 5 , —per tonKyros-bieten.
Dezeprijzen zijn dan af-boerderij.
Kosten
Debemestingskosten kunnenbijvoederbieten zo'n ƒ3 0 0 , — lager
liggen danbij suikerbieten omdatbijvoederbieten meer drijfmestkanworden gebruikt.Menhoeft immers niet te letten op
sapzuiverheid en suikergehalte.Het gaatenkel omdemaximale
drogestof-opbrengst.De oogst-en transportkosten zijnbij voederbieten daarentegen wathoger dan bij suikerbieten omdat een
grotere massamoetworden verwerkt.
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TIENGEBODEN VOOR EEN SUCCESVOLLE VOEDERBIETENTEELT

1. Laat grondonderzoek doen
2. Tijdig ploegen is belangrijk
3. Zorgvooreen ideaal zaaibed
4. Kies het beste ras:KYROS
5. Niet te snel rijden tijdens het zaaien
6. Letop de onkruidontwikkeling ombijtijds
tekunnen spuiten
7. Pas opvoor insekten in jonge bietenplantjes
8. Probeer rooiverliezen te beperken
9. Schoon enverhakseld bietenblad iseen prima
Produkt om in tekuilen
10. Zorg datdebiet schoon indemaiskuil komt

Kyrosbetekentde doorbraak
naareenmoderne voederbietenteelt:
- Kyros heeft éénkiemig zaad. Op-eenzetten isniet rneer nodig en met
precisiezaaimachines kan meteen op
eindafstand gezaaid worden.
- Kyros iszeer geschikt voor
mechanisch rooien doordat
• hij de vorm heeft van een
suikerbiet
• de stand regelmatig is
• er weinig grond aankleeft
- Kyros heeft een ideaal drogestofgehalte (16%):Niet te hoog zodat er

geen problemen zijn met de
vervoedering en niet te laag, waardoor
geen overbodig gesleep met water nodig is.
,,
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