
D
e laatste jaren is bij rooiers 

terecht veel aandacht gege-

ven aan beter kopwerk en 

capaciteit. Dat laatste vooral 

door de toegenomen opbrengsten. Cruci-

aal is ter plekke de afstelling van de rooier 

aanpassen aan de omstandigheden voor 

de beste rooikwaliteit. Dit artikel geeft 

tips over rooien met weinig grondtarra en 

minimale beschadigingen/verliezen.

Losse grond
De kunst is om bieten en grond zo vroeg 

mogelijk te scheiden in het rooiproces. 

Wat je niet opneemt, hoef je ook niet te 

scheiden. Dat is het idee achter ondiep 

rooien. Anderzijds helpt dieper rooien dat 

bietbeschadigingen en puntbreuk minder 

zijn. De beste balans kan alleen in het 

perceel gevonden worden.

Op een kleiperceel met een normaal 

vochtgehalte is achter de rooischaren 

de hoeveel aanhangende grond 

ongeveer 100% van het bietgewicht. De 

hoeveelheid losse grond, die niet direct 

aan de biet vastzit, is op dat moment 

al snel 450%. Die losse grond moet 

je zo snel mogelijk kwijt. Het helpt op 

kleigrond als de rooiunit voorzien is van 

axiaalrollen of de rooizonnen open zijn 

(zie foto’s hierboven) en met voldoende 

hoogte onder de rooiunit of rooizonnen 

om de grond te lossen. Een axiaalset 

achter het reinigingsdeel helpt om de 

laatste losse grond, bladresten en onkruid 

te verwijderen.

Aanhangende grond
De hoeveelheid aanhangende grond is 

sterk afhankelijk van het groeiseizoen, de 

grondsoort, vochtgehalte van de grond 

en de manier van rooien. In de regel is er 

meer aanhangende grond als de grond 

zwaarder is. Onder ideale omstandighe-

den kan de hoeveelheid aanhangende 

grond een factor twee hoger liggen op 

zware klei vergeleken met zandgrond. 

Onder natte omstandigheden kan dit 

oplopen tot een factor vijf. Dat illustreert 

het belang van rooien onder gunstige 

omstandigheden, zeker op zware grond-

soorten. 

Effect natheid grond
Het effect van natheid van de grond 

op aanhangende grond is vergelijkbaar 

met het effect op verkruimelbaarheid 

van grond. Dit speelt het sterkste op 

kleigrond. De aanhangende grond na 

het rooien is het laagste als de grond 

het gemakkelijkst te verkruimelen is. 

Wordt de grond natter, dan wordt het 

verkruimelen steeds lastiger en neemt de 

ROOI MET WEINIG GRONDTARRA
EN MINIMALE BESCHADIGINGEN
Perfect bieten rooien is echt vakwerk dat goed samenspel vraagt tussen teler, machinist en rooier. De 

eisen zijn hoog: alle blad en bladresten volledig verwijderen, de bieten netjes uit de grond lichten, 

voorzichtig reinigen en zorgvuldig opslaan.

Open rooizonnen (zonder ring aan de omtrek) voor beter lossen van losse grond en bladpruiken. Dit voorkomt op zware kleipercelen dat de reiniging onnodig 
agressief moet werken om deze grond alsnog te verwijderen.
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hoeveelheid aanhangende grond toe. Er 

is een uitzondering als er bij calamiteiten 

onder extreem natte omstandigheden 

gerooid moet worden; hierbij kan de klei 

ongeveer van de biet afdruipen.

In het (te) natte traject zie je vaak dat 

kleigrond in de rooischaren aan de bieten 

wordt gedrukt. Deze grond is moeilijk te 

verwijderen.

Reiniging in balans
Onze Belgische collega’s hebben een 

aantal jaren gemeten aan intensiteit van 

reinigen bij het rooien. Het verschil in 

grondtarra tussen optimaal en minimaal 

reinigen was 6 procentpunten. Nog 

intensiever reinigen leverde slechts 1 

procentpunt minder grondtarra op, maar 

wel meer dan 1 ton per hectare extra 

aan puntbreuk! Alle reden om niet de 

grenzen in reiniging op te zoeken. Als het 

‘sneeuwt’ onder de rooier is de reiniging 

meestal te intensief.

Minimale puntbreuk
Puntbreuk was in onze metingen steeds 

de grootste verliespost. Gemiddeld 1,7 

ton per hectare, met uitschieters tot 5 

ton! Ideaal is dat alle bieten afbreken bij 

een diameter kleiner dan 2 cm. Toprooi-

ers hebben meer dan 90% bieten met 

een breukvlak kleiner dan 2 cm diameter 

(breedte van 1 vinger) en bij de rest van 

de bieten niet meer dan 4 cm (breedte 

van 2 vingers). Dit is eenvoudig te contro-

leren aan de gerooide bieten. Neem daar-

voor alleen bieten met een ‘vuil’ breuk-

vlak en geen ‘witte’ breukvlakken die 

gemaakt zijn bij het storten en lossen van 

de kipper. Hoe hoger de puntbreuk hoe 

hoger de bewaarverliezen. Extra reden 

om puntbreuk te beperken bij bieten die 

lang bewaard worden. Dat geldt ook voor 

het aanleggen en storten van de hoop. 

App
Voor de strijd tegen oogstverliezen zijn 

enkele handige hulpmiddelen beschik-

baar: een app op de smartphone, een 

applicatie op www.irs.nl en een kop/

puntmaatje (zie figuren bovenaan). 

Benut gunstige omstandigheden
Met beter benutten van gunstige om-

standigheden is nog veel te winnen. De 

voordelen stapelen: minder grondtarra, 

minder beschadigingen/verliezen, beter 

bewaarbare bieten en behoud van bo-

demstructuur. En voor het rooien: meer 

capaciteit en een lager brandstofverbruik. 

Samen
Goede communicatie over de rooikwali-

teit levert meer op dan de discussie over 

het laatste tientje van het rooitarief. Ieder 

perceel vraagt een andere rooierinstelling 

door verschillen in grondsoort, ras, biet-

groei, rooiomstandigheden en gewasre-

gelmaat. Neem de rooikwaliteit door met 

de machinist. Zeg er iets van als het goed 

is en ook als het beter kan. De vakman op 

de rooier kan daarmee gelijk de afstelling 

aanpassen voor perfecte rooikwaliteit. De 

extra aandacht bij de planning en tijdens 

het rooien loont en is een mooie beloning 

van alle inspanningen gedurende het 

seizoen. 

Frans Tijink

Puntmaatje voor bepaling puntbreuk. De tabel 
helpt om rooiverlies als gevolg van puntbreuk snel 
te schatten. De app, toegankelijk via de QR-code, 
is voor het exacter bepalen van puntbreuk. Bij een 
puntbreuk kleiner dan 2 cm diameter is het verlies 
verwaarloosbaar. Een gat van 2 cm diameter helpt 
hierbij. Het Puntmaatje kan hiermee ook opge-
hangen worden in de cabine van de rooier.

Schimmelvorming in langdurige bewaring veroorzaakt door te stevig koppen (links) en puntbreuk door te intensief reinigen (rechts). Dit geeft hoge bewaarver-
liezen, bovenop de directe bietverliezen van het te diep koppen en puntbreuk. De bewaarverliezen van de stevig gekopte bieten (links) waren 50% hoger dan bij 
hele bieten. Agressief reinigen (rechts) verdubbelde de bewaarverliezen!

De App Oogstverliezen 
is toegankelijk via deze 
QR-code.
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