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Mis niets van Beet Europe!
Op 14 oktober 2010 vindt in Lelystad de eerste editie van Beet
Europe plaats. Dit is een nieuw concept voor de internationale
bietenrooidemonstraties. Beet Europe is elke twee jaar in een
ander Europees land. Het hart is een grote internationale
rooidemonstratie met test. Alle deelnemende rooiers worden

Naast bieten zal er op 14 oktober ook aandacht zijn voor
groenbemesters.

vooraf uitgebreid getest, onder
andere op rooikwaliteit (kopwerk,
puntbreuk, verliezen) en grondtarra.
Ook worden van alle rooiers bieten
bewaard. Dit om het effect op langdurige bewaring (acht weken) te
weten te komen. Daarnaast combineert de organisatie (IRS, Suiker Unie, Cosun en Wageningen
UR-PPO) dit evenement met relevante ontwikkelingen voor
teelt, oogst, transport en bewaring. Een groot aantal bedrijven
en organisaties tonen de nieuwste ontwikkelingen, trends en
innovaties. Kortom: een niet te missen evenement voor iedereen betrokken bij de bietsuikersector. Volg de actualiteiten
van Beet Europe op www.beeteurope2010.com. Meldt u aan
voor de gratis e-mail-service (zie ‘hou mij op de hoogte’ op de
site). Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om van al het
bietennieuws via www.irs.nl op de hoogte te blijven.

Frans Tijink

		
		
		
		
De gerooide biet vertelt veel
De loonwerker rooit verreweg de meeste bieten. De teler is
als opdrachtgever van deze werkzaamheden, zelf verantwoordelijk. Bekijk en bespreek de juiste instelling voor uw perceel
met de chauffeur van de bietenrooier. Door verschil in ras,
bietgroei, grondsoort, gewasregelmaat en rooiomstandigheden, verlangt ieder perceel een eigen optimale instelling van
de rooier. Controleer het rooiwerk op het perceel door de
gerooide bieten te beoordelen.
Blader zo vlak voor de oogst de bladzijden 74 tot en met 94
van het boek Suikerbietsignalen nog eens door voor deze en
vele andere nuttige signalen en tips.

Onnodig kopverlies, zoals hier door een te diep werkende ontbladeraar, is te zien aan de bieten in de bunker of op de kipwagen, maar
ook op het land.
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