
GOEDE VOORBEREIDING VAN 
BIETENTEELT IS HET HALVE WERK
Het spreekwoord ‘Een goed begin is het halve werk’ geldt ook zeker voor de bietenteelt. 

Het is belangrijk dat u als teler op dit moment al volop bezig bent met de voorbereiding 

voor 2017. Daarmee kunnen veel problemen voor de teelt van bieten in 2017 worden 

voorkomen.

D
e goede voorbereiding begint 

met het kennen van het per-

ceel. Zeker als een teler een 

perceel huurt, zijn niet altijd 

de voorvruchten of bemestingstoestand 

bekend. Ook is het belangrijk om kennis 

te hebben over de aanwezigheid van ziek-

ten en plagen. Veel problemen kunnen 

namelijk alleen worden aangepakt door 

vooraf maatregelen te nemen.

Bemestingstoestand
Zo geeft een algemeen monster voor 

de bemesting inzicht in de hoeveelheid 

voedingsstoffen die uw perceel bevat 

en de hoogte van de adviesgiften. Maar 

minstens zo belangrijk: kennis over de 

pH. Met name op zandgronden, maar 

soms ook op oude zeeklei kan de pH 

(veel) te laag zijn. Dit betekent lager dan 

5,2 op zandgronden of lager dan 6,5 op 

kleigronden. Nu kunt u nog maatregelen 

nemen door te bekalken.

Structuur
De structuur speelt een belangrijke rol. 

Oogstwerkzaamheden kunnen bodem-

verdichting veroorzaken, die men op 

kan heffen door een voldoende diepe 

bewerking met bijvoorbeeld een woel-

poot of cultivator. Soms is het nodig om 

de insporing in een aparte werkgang aan 

te pakken voordat de hoofdgrondbewer-

king wordt uitgevoerd. Op gronden waar 

de hoofdgrondbewerking in het najaar 

plaatsvindt kan er wanneer het voldoende 

vriest over de vorst een egalisatiebewer-

king worden uitgevoerd. In veel gevallen 

zal dit dan ook gelijk de zaaibedbereiding 

kunnen zijn (foto linksboven).

Afwatering
De zomer was dit jaar uitermate geschikt 

om percelen te egaliseren en opnieuw te 

draineren. In het najaar en de winter kunt 

u in een periode met voldoende neerslag 

de afwatering van het perceel bevorderen 

door de eindbuizen van de drainage vrij te 

maken en eventueel drainagebuizen door 

te spuiten. Een goede afwatering zorgt 

ervoor dat uw perceel eerder is opge-

droogd in het voorjaar en u dus eerder 

uw bieten kunt zaaien.

Meer informatie
Een goede voorbereiding houdt meer in 

dan de bemestingstoestand, de structuur 

en de afwatering. Op www.irs.nl zijn de 

afgelopen maanden meerdere nieuwsbe-

richten geplaatst over de perceelskeuze 

voor 2017. Hierin vindt u meer informatie. 
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Het klaarleggen van een zaaibed over de vorst zorgt voor minder insporing in het voorjaar (foto: Suiker Unie).

Een goede afwatering wordt bevorderd door goed 
werkende drainagebuizen. Zorg dus dat de eind-
buis open is. Spuit eventueel de drainagebuizen 
tijdig door.
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