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ROOI OP HET JUISTE MOMENT VOOR
MINIMALE TARRA EN BIETVERLIEZEN
Perfect rooiwerk is nodig om alles wat er aan bieten gegroeid is te kunnen oogsten. Door te
letten op volledige ontbladering, verwijdering van grondtarra, beperking van puntbreuk en
minimaliseren van bodemdruk wordt een optimaal oogstresultaat bereikt. Dit alles vergt
vakmanschap en een goed samenspel tussen teler, machinist en machine.
wat aan bieten gegroeid is. Ieder perceel
vraagt een andere rooierinstelling door
verschillen in grondsoort, ras, bietgroei,
rooiomstandigheden en gewasregelmaat.
Overleg tussen de teler en machinist over
de kwaliteit van rooien is van groot belang om tot een optimaal oogstresultaat
te komen. De teler geeft hierbij tijdens
het rooien aan wat goed gaat, maar ook
wat beter kan. De machinist kan hierop
de machine direct aanpassen voor perfect
rooiwerk.
Open rooizonnen en axiaalrollen maken voldoende reiniging ook op zwaardere grondsoorten mogelijk,
echter door te intensieve afstelling kan onnodige puntbreuk ontstaan.
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Goed gerooide bieten: blad voldoende verwij
derd, aanhangende grond gereinigd en punten
meegerooid.
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