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- puntbreuk: rooi zo diep als nodig.
De optimale rooidiepte is afhankelijk

van de grondsoort en het vochtgehalte
van de grond. Op zwaardere gronden is
onder normale omstandigheden een
rooidiepte van circa drie tot vier centi-
meter gewenst, op lichtere gronden iets
dieper, van zes tot acht centimeter. On-
der droge omstandigheden is het ook
op zwaardere gronden mogelijk om zes
tot acht centimeter diep te rooien zon-
der dat de grondtarra merkbaar toe-
neemt. 

Onafhankelijk aangedreven rooischa-

Deze rooischaren kunnen vlakker of steiler gemonteerd worden.
Vlakke stand: lange lichtweg en dus weinig puntbreuk; steile stand:
minder aansmeren van de grond en dus minder grondtarra.

Een kleine biet tussen twee grote bieten kan nooit goed gekopt wor-
den. Algemeen advies: maximaal mag 15 % (Suiker Unie) of 20 %
(CSM Suiker) van de bieten bladstelen langer dan 2 cm hebben.

Kopmessen moeten vlijmscherp zijn. Slijp ze bij een zes-
rijige machine na elke tien hectare. Neem reservemessen
mee in de rooier en vervang een beschadigd mes direct.

Axiaalrollen verwijderen losse grond, kleiballen, onkruid, bladresten
en kopjes. Harde, droge kluiten zijn heel moeilijk te verwijderen.
Stenen kunnen vastslaan. Een omkeerinrichting is dan noodzakelijk.
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Verliezen vaststellen eenvoudig

ren leveren het beste rooiwerk. Hoe ho-
ger het toerental, hoe beter het werk is.
De biet komt schoner uit de grond en de
rooischaren en stelen blijven blanker.
Dat verkleint de kans dat de machine
volloopt. 

Scherpe rooischaren gaan gemakkelij-
ker de grond in en blad en onkruid stro-
pen minder snel doordat deze beter
worden afgesneden.

Reinigen
De reinigingsintensiteit moet afge-
stemd zijn op de omstandigheden in

het veld. Laat de grond zich goed ver-
kruimelen, dan mogen de zeefraderen
niet sneller draaien dan 60-70 omwen-
telingen per minuut, bij moeilijke om-
standigheden niet meer dan 100 om-
wentelingen per minuut. Draaien de
zeefraderen sneller, dan neemt het biet-
verlies snel toe zonder dat er extra ge-
reinigd wordt.

Door spijlenrekken hoger of verder
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