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I N F O R M A T I E

Een schat aan informatie
Op internet is zeer veel informatie te vinden, ook voor de Nederlandse

akkerbouwer/suikerbietenteler. In dit artikel beschrijven we in het kort

wat u allemaal op de internetpagina’s van het IRS kunt vinden. 

Maar beter nog is het zelf te bekijken op www.irs.nl. Uiteraard is IRS-

Informatie heel belangrijk, want hiermee bereiken we iedere 

bietenteler, en dat blijft ook zo.

IRS Attenderingssysteem
Om geattendeerd te worden op nieuwe IRS-

berichten moet u eenmalig een aantal handelin-
gen uitvoeren:

- ga naar ‘laatste nieuws’ of ‘Betatip’;
- klik op ‘aanmelden of wijzigen’;
- klik op ‘aanmelden’;
- vul uw adres-, e-mailgegevens en 

gebruikerscategorie in;
- klik op knop ‘aanmelden’;
- vervolgens stuurt de computer een wachtwoord

naar uw e-mailadres;
- vul uw e-mailadres en zojuist verkregen wacht-

woord in op de site;
- dan krijgt u een pagina te zien waarop uw gege-

vens staan, onderaan deze pagina dient u aan te
geven welke informatie u wilt hebben (Nieuws
of Betatip of beide en welke vakgebieden);

- als u dat gedaan hebt, drukt u op de knop ‘bij-
werken’.

Nu is het IRS Attenderingssysteem actief.
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1 Deze nummers verwijzen naar de nummers in de figuur

Het IRS heeft een drietal taken. ( 1 1, 2 , 3 )
1 Onderzoek aan de teelt van suikerbieten en de vele

co-producten, zoals Betacal, pulp en melasse, vormt
de hoofdmoot van het werk van het IRS. Als u op
de foto klikt, krijgt u een overzicht van alle onder-
zoeksgebieden en het onderzoek dat gepland is voor
2001.

2 Kennis die het IRS opdoet door middel van onder-
zoek, maar ook praktijkervaringen, dragen we op
verschillende manieren uit. Op deze pagina’s vindt u
het IRS Jaarverslag (met alle resultaten van het
onderzoek van dat jaar), IRS Bietenstatistiek, artike-
len die IRS’ers geschreven hebben in het vakblad
Boerderij.

3 Het IRS doet ook dienstverlening, daarbij moet u
denken aan zaaizaadcontrole, zaaischijvenkeuring,
diverse waarschuwingsdiensten en controle werk-
wijze tarreerlokalen.

4 Op deze pagina vindt u het laatste nieuws dat van
belang is voor de Nederlandse suikerbietenteelt. 
Als u op deze knop klikt, krijgt u een overzicht van
alle IRS-nieuwsberichten. Dit zijn uiteenlopende
berichten, van zaai- en rooiverloop tot waarschu-
wingen voor ziekten en plagen of adviezen voor
teelthandelingen. 

5 De knop Betakwik geeft u toegang tot een over-
zichtspagina met Betakwik-modules. Op dit
moment staan er vier modules op internet, namelijk
bemesting, onkruidbestrijding, overzaai en rassen-
keuze. 

6 Betatip is de naam voor de teelthandleiding suiker-
bieten. Daar vindt u een opsomming van de ver-
schillende hoofdstukken met daarachter de paragra-
fen per hoofdstuk.

7 Achter deze knop vindt u hetzelfde als achter de 
foto bij 1 .

8 Deze knop leidt naar dezelfde informatie als bij 2 .
9 Hier vindt u een aantal adressen van andere inter-

netpagina’s. Als u op een van de adressen klikt,
wordt de desbetreffende pagina geopend.

10 Het IRS is een van de initiatiefnemers van
Akkernet. Op Akkernet vindt u een groot aantal 
aanbieders van informatie voor de akkerbouwer.

Nieuw op de site
Sinds 22 februari is een attenderingssysteem actief op

de site. U kunt zich gratis abonneren op onze berichten-
service. Hiervoor dient u uw e-mailadres en enkele
andere gegevens in te vullen op onze site, zie kader. Als
u dat gedaan hebt, krijgt u iedere keer een e-mail als het
IRS een bericht van uw voorkeur plaatst.

De voordelen van internet voor de bietenteler zijn dat
hij of zij altijd beschikt over de meest actuele informatie
over de bietenteelt, alles op één plaats kan vinden en dat
de IRS-site als een soort archief kan functioneren.

J. Maassen
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