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Via onze vernieuwde website kunt u nog makkelijker informatie opzoeken. Nieuwe functionaliteit en 
uitstraling helpen u daarbij. Steeds meer telers hebben een smartphone. Ook daar hebben we op inge-
speeld door een app te ontwikkelen voor gebruik in het veld. U kunt bij ons op verschillende manieren 
informatie vinden: via de website, de app en daarnaast op de oude vertrouwde manier via papier.

Bietenteeltadvies hier!

www.irs.nl
Als u een bietenteeltvraag hebt, kunt u via 
onze website het antwoord vinden. Vindt u 
het antwoord niet, dan kunt u via ‘contact’ 
gericht een vraag aan ons stellen. 
Sinds augustus is onze vernieuwde website 
online. Het zal wellicht even wennen zijn. 
Nieuw is dat u aan de linkerkant op een 
vakgebied kunt klikken, zodat u sneller, spe-
cifieke informatie kunt vinden. ”Waar staat 
de knop ‘meer weer’?” vroegen al een paar 
mensen. De knop staat nu rechtsbovenaan 
op de site. Ook is een aantal termen veran-
derd, zie daarvoor het kader.

Smartphone
NIEUW: sinds begin september hebben we 
een IRS App beschikbaar in de App Store 
(Apple) en Play Store (Android). Deze app 
bestaat uit drie onderdelen: 
•  Nieuws. Met de laatste nieuwsberichten 

van de website;
•  App’s. Met tot nu toe: de oogstverliezen-

app en de ziekten en plagen-app (alleen 
Android, Apple volgt);

•  Info. Met een legenda met uitleg over de 
icoontjes in de app.

Ga naar www.irs.nl/app om de app te down-
loaden. Het is de bedoeling dat we de app 
de komende jaren steeds verder uitbreiden. 
En dat u diverse andere applicaties (die nu 
al beschikbaar zijn op onze website) ook via 
deze app kunt gebruiken. De ziekten en pla-
gen-app is een losse app. Door kenmerken 
van zieke bieten in te vullen, kunt u met dit 

programma de oorzaak vaststellen, zelfs ter 
plekke in het bietenperceel. Samen met bui-
tenlandse collega-instituten ontwikkelden 
we haar. Tot op heden is ze alleen beschik-
baar voor Android. Apple volgt.

Social media
Het IRS is ook te volgen op Facebook 
(www.facebook.com/stichtingIRS) en Twitter 
(@IRS_suikerbiet). 

Communicatie op papier
Naast de onlinetoepassingen blijft papier 
een belangrijk communicatiekanaal. Via 
Cosun Magazine brengen wij u al jaren op 
de hoogte van teeltadviezen, omdat wij in 
iedere editie 4 pagina’s vullen met teeltin-
formatie. Dit artikel is dus één van de IRS-
Informatiepagina’s.

Wat kunt u van ons als onafhan-
kelijke organisatie verwachten?
U kunt bij ons terecht voor actuele advie-
zen gebaseerd op gedegen onafhankelijk 
praktijkonderzoek. Onderzoek en voorlich-
ting werken bij ons intensief samen, zodat 
nieuwe adviezen snel beschikbaar komen 
en u ze kunt toepassen in uw bietenteelt.

Annemarie Naaktgeboren

De IRS-app is nu beschikbaar met nieuws en
diverse app’s

Bestaande termen op 
website veranderen
•  Attenderingssysteem heet tegen-

woordig ‘nieuwsbrief’. U kunt 
zich gratis op deze e-mail-service 
abonneren, zodat u op de hoogte 
blijft van het laatste bietennieuws.

•  De term Betakwik is vervangen door 
‘applicaties’. Via deze programma’s 
kunt u voor uw eigen situatie een 
rassenkeuze maken, maar ook ziekten 
en plagen en onkruiden determineren. 
Leuk weetje: de term ‘Betakwik’ is 
ooit ontstaan in de tijd dat je in 
MS-DOS maar 8 karakters kon 
gebruiken. ‘Beta’ stond voor ‘bieten’ 
en ‘kwik’ als afgeleide van ‘quick’ 
oftewel ‘snel’.

•  Bij de term ‘Teelthandleiding’ weet 
iedereen direct wat we ermee 
bedoelen. Het is dus de nieuwe 
naam voor ‘Betatip’.

De vernieuwde IRS-website




