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‘Van collega’s kun je veel leren’
In 2008 zijn 250 bietentelers actief in
negentien Best Practices-groepen.
In deze groepen wisselen telers
onderling ervaringen uit. Evaluatie
van het eerste jaar toonde aan dat
de telers enthousiast zijn.

Uitwisselen en uitdiepen van ervaringen
van telers over allerlei onderwerpen staat
centraal op de bijeenkomsten. Iedere Best
Practices-groep houdt in 2008 vier tot vijf
bijeenkomsten.

Veel onderwerpen

De telers in de groep bepalen zelf de
onderwerpen van de bijeenkomsten.
Zij bereiden dit ook zelf voor. Het gaat
om de ervaringen en redenen waarom
telers bepaalde handelingen doen. In 2008
bespreken de groepen onder andere de
volgende onderwerpen:
- bemesting;
- bewaring;
- grondbewerking;
- bladschimmels;
- oogst;
- onkruidbestrijding;
- economie/saldoberekening;
- aaltjes;
- areaalplanning;
- bodemstructuur;
- rassenkeuze en zaadbehandeling;
- zaaien.

Samenvattingen voor iedereen

De deelnemers van 2007 gaven aan dat
het uitwisselen van praktische zaken van
andere telers heel interessant is. Vooral
het discussiëren over bepaalde handelingen/ervaringen zagen zij als zeer waardevol en leerzaam.

In diverse Best Practices-groepen wordt naar de bodem gekeken. Soms in de vorm van
profielkuilen, soms nemen alle deelnemers een PVC-buis met hun eigen bodemprofiel mee.

De ervaringen van de telers over een
bepaald onderwerp wordt samengevat
in verslagen. Deze samenvattingen zijn
per onderwerp/thema beschikbaar voor
iedereen op de ‘studiegroepen’-pagina op
www.irs.nl. Dus voor wie geïnteresseerd
is in de mening en resultaten van een of
meerdere Best Practices-groepen kan
deze daar terugvinden.

KodA
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door Kennis op de Akker
(KodA). Meer informatie over KodA
en andere KodA-bietenprojecten is
te vinden op de website:
www.kennisopdeakker.nl.

Best Practices-deelnemers 2007
tevreden

De deelnemers aan de Best Practicesgroepen suikerbieten van 2007 geven aan
over het geheel tevreden te zijn. Dit komt
ook terug in het algemene cijfer dat deze
deelnemers voor de Best Practices gaven.
Deze lagen allemaal tussen 7 en 9, met
een gemiddelde van 8-.
Vooral het op elkaars bedrijf kijken en
het leren van elkaar werd als zeer positief
ervaren. Openheid en samenwerking
binnen de groep zijn hierbij belangrijke
voorwaarden.
Jurgen Maassen

Meerdere Best Practices-groepen hebben
aandacht besteed aan grondbewerking en
zaaibedbereiding. Vaak werden werktuigen
bekeken. In enkele groepen ging men zelfs
verder door werktuigen in het veld met elkaar
te vergelijken. Dit enthousiasme en de grote
inzet illustreren de positieve werkwijze van de
Best Practices-groepen.

informatie

Naast het bespreken van de
onderwerpen wordt per keer ook
een bedrijf van een van de deelnemers bezocht en de bieten in
het veld geïnspecteerd en besproken. Ook dan blijkt vaak: kijk met
meerdere ogen, dan zie je meer.

