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Suikerbieten puntgaaf a a
Verdien meer geld door het rooiwerk regelmatig t

De bietenrooiers zijn weer aan het werk. Als het goed is stelt de
chauffeur de machine af in overleg met de teler. De teler moet
dan wel de kwaliteit van het rooiwerk kunnen beoordelen.
Neem eens 100 bieten en beoordeel het kopwerk en bietverlies.

DE optimale afstelling van oogst-
machines is een compromis
tussen oogstkosten, tarra en

bietverlies. Om een goede afweging te
kunnen maken van het rooiwerk, kunt u
gevoelsmatig te werk gaan of 100 bieten
beoordelen. Dit laatste heeft uiteraard
de voorkeur, want nog steeds geldt: me-
ten is weten. Raap tijdens de oogst 100
bieten uit de kipper en beoordeel deze.
U kunt dan nog in het veld het werk van
de machine bijsturen. 

Koppen en ontbladeren
De bieten moeten zo gekopt worden dat
de onderste bladlittekens nog duidelijk
zichtbaar zijn. Aangezien bieten niet al-

lemaal even groot zijn, is het voor de
kopapparatuur onmogelijk alle bieten
op de juiste manier te koppen. Een deel
wordt te diep gekopt (kopverlies) en een
deel te ondiep (koptarra). Bij 15% te
diep gekopte bieten betekent dit een
ton verlies (ruim ƒ100) per hectare.

De juiste hoogte van de ontbladeraar
is onder andere afhankelijk van het type
nakopper. Nakoppers met kopdiktere-
geling zorgen dat de grootste bieten, die
al gekopt zijn door de ontbladeraar, niet
meer nagekopt worden. Het mes ver-
dwijnt dan achter de taster. Hoe lager de
ontbladeraar staat, hoe meer blad
(maar ook eventuele schieters en on-
kruid) deze verwijdert. Nakoppers kun-

nen dan beter werk leveren. Kopjes met
een bladpruik die in de machine ko-
men, zijn gemakkelijker te verwijderen
naarmate de ontbladeraar lager heeft
gestaan. Zorg dus voor nakoppers met
kopdikteregeling.

Kopverliezen treden vooral op als er
schuin wordt gekopt; dit is het gevolg
van te snel rijden (sneller dan zes kilo-
meter per uur) of van het gebruik van
botte nakoppers. In dit geval neemt ook
het percentage koptarra toe.

Rooien
De rooidiepte is een compromis tussen
tarragrond en puntbreuk:
- grondtarra: rooi zo ondiep mogelijk;

00akk020z014  20-09-2000  11:37  Pagina 1


