’Het rooit niet altijd
even gemakkelijk
Bij Jan Bos uit Beringe draait de bietenrooier sinds eind
september op volle toeren. Jan teelt bieten en cichorei.
Zijn loonbedrijf doet rooiwerk in Midden-Limburg, westelijk
van de Maas. Lang niet op elk perceel laten de bieten zich
altijd even gemakkelijk rooien, weet hij uit ervaring.

Ruim vierhonderd hectare bieten en cichorei verdwijnen
er dit jaar in de rooier van Jan. Allemaal in een straal van
veertig kilometer rondom Beringe. Jan (58) teelt zelf 10
hectare bieten en 5 hectare cichorei. “De eerste 2 hectare
bieten waren op 13 oktober aan de beurt. Ze zijn op
10 oktober gerooid. De rest doen we als het ons het beste
uitkomt en als de weersomstandigheden gunstig zijn”,
vertelt Jan. De levering is gepland voor 13 januari volgend
jaar. Die gaan tot die tijd als dat nodig is onder vliesdoek.

Goede hoop

Rooiwerk
Met rooien kun je beter niet wachten tot de allerlaatste
dag, zegt Jan. Toch komt dit nog wel eens voor, ziet hij.
“Als je rooit op de dag, voordat ze worden opgehaald, loop
je soms onnodig extra risico. Als er dan bijvoorbeeld iets
onverwachts gebeurt, kun je te laat zijn voor de verlading.
We hebben het wel eens gehad dat we nog aan het rooien
waren, terwijl de bietenmuis al stond te wachten. Dat rooit
niet fijn.”
Wat ook niet fijn rooit: rijen met ongelijkmatig groeiende
bieten. “De zaaibedbereiding kan soms beter”, geeft zoon
Niels aan.
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Jan: “Als de bieten ongelijk staan heb je vanzelf ook meer
koptarra, want je kunt ze lastiger gelijkmatig koppen.
Je kopt dan of teveel of te weinig.” Dat geeft of oogst
verlies of extra tarra. Ook lastig om te rooien: bietenblad
dat plat ligt en met veel onkruid ertussen. Veel rooikunst
vragen ook bieten die hoger boven de grond staan. “Dan
moet je heel voorzichtig rooien. Vooral in 2018 was dat
een groot probleem.”
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“De bieten staan er dit jaar wisselend op”, vertelt Niels
over hun eigen bieten. “Op 8 hectare hebben we vier keer
moeten beregenen. Op het perceel van 2 hectare maar
twee keer. Dat perceel ligt lager.” Op dat laatste perceel
is 23 april gezaaid. Op het hoger gelegen al op 2 april. De
opbrengst op het lager gelegen perceel (de vroege oogst)
wordt op meer dan 80 ton geschat. Het suikerpercentage
is nog afwachten.
“Met het suikergehalte zitten we meestal in de goede
hoek”, zegt Jan. “Het vorig jaar hadden we een gemiddelde
van 90 ton met een suikergehalte van 16,7%. Met beregening erbij halen we gemiddeld meestal 80 ton. Zonder
beregening ga je dat op deze zandgrond niet halen. Maar
elk jaar is het weer anders. Garanties zijn er niet. Bieten die
vorig jaar in augustus voor de eerste keer zijn beregend en

in oktober werden gerooid, hadden een duidelijk lager
suikerpercentage.” Ook dat gebeurt.
De ziektes heeft Jan dit jaar goed onder controle weten
te houden, ook de vergelingsziekte. Hij teelt Annemonika
KWS. Daarvoor teelde hij Isabella. Jan: “Wij kiezen voor
bieten die een goede rhizoctoniaresistentie hebben en niet
te hoog boven de grond staan. Ook de bladgezondheid bij
een cercospora-aantasting is hoog.”

Lage prijs
Behalve bieten en cichorei teelt Jan ook fritesaardappelen,
maïs, wintertarwe en gerst. De aardappelen (25 hectare)
zijn voor verschillende afnemers, waaronder Aviko. Jan:
“Aviko heeft het contract ondanks de coronacrisis netjes
afgehandeld. We hopen voor de overkilo’s wel op meer dan
2,5 cent. Het grote probleem voor de teelt op dit moment
zijn de prijzen. Van de meeste akkerbouwproducten zijn
die veel te laag.” Jan teelt voornamelijk op pachtgrond.
De meeste percelen heeft hij meer dan tien jaar in gebruik.
Zijn bedrijf is in totaal zo’n 65 hectare.

Jan Bos: ‘Helaas kun je niet altijd alles
blijven uitstellen tot het laatste moment’

Jan teelde dit jaar de cichorei na de bieten. Cichorei zit
met een korte tussenstop al meerdere jaren in het bouwplan. “Het eerste jaar ging erg goed. Maar het tweede jaar
heeft dat veel handwerk opgeleverd. Na dat onkruidjaar
had ik er genoeg van en zijn we gestopt. Maar na dat
jaartje rust wilde ik het toch weer graag oppakken. Maar
toen was alles al vergeven. Gelukkig kreeg ik het jaar
erna een nieuwe kans.”
De cichorei staat er goed op. Jan heeft een laat ras en
moet leveren in december/januari. Jan: “Als het weer het
toelaat, gaat na de oogst het vliesdoek eroverheen.” De
cichoreihopen zijn lager en smaller dan bietenhopen. Ook
als ze maar kort liggen. “In verband met de kans op broei

Niels Bos: ‘De bieten staan
er dit jaar wisselend op’

in de hoop.” De wortelopbrengst was vorig jaar 56 ton
netto, geleverd in november. Jan: “Een mooi resultaat,
want het kan zo maar ook 40 ton zijn.”

Schoffelmachine
Dit jaar heeft het loonbedrijf geïnvesteerd in de nieuwste
schoffelmachine, eentje met precisiesturing. “Daarmee kun
je het onkruid goed raken. We hebben hem aangeschaft,
omdat er in de toekomst minder bespuitingen zullen
plaatsvinden”, aldus Jan.
De omstandigheden voor het schoffelen waren dit jaar
gunstig, maar voor de bespuiting na het schoffelen was
het dat minder. Jan: “Er viel te weinig regen. Daardoor
heeft het middel minder bodemwerking. Op veel bieten
percelen zie je daarom dit jaar meer onkruid staan, zoals
melde. Ook op aardappelpercelen.” Niels: “Het moment
van een onkruidbestrijding is dus zeer belangrijk. Je bent
erg weersafhankelijk.”
Jan: “Helaas kun je niet altijd alles blijven uitstellen tot
het laatste moment. Soms ben je dan te laat.”
Ton Schönwetter
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