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I N F O R M A T I E

De nieuwe website van het IRS is in de lucht. De vorm en inhoud zijn aangepast aan de

informatiebehoefte van de bietentelers. Op de beginpagina staat een overzicht van actuele

informatie. Bovendien is de site uitgebreid met informatie over de biologische bietenteelt

en bietenpulp als diervoeder. Om eenvoudig en snel informatie te vinden, zijn een

interessefilter en een zoekmachine toegevoegd.

www.irs.nl: 
meer, makkelijker en nóg beter

Zoeken
Op de site zijn twee zoekhulpen.

Linksboven, net onder het IRS-logo, 
staat het interessefilter. Als u op het
grijze pijltje klikt, verschijnt er een lijst

met tien interessegebieden. Klikt u in
die lijst bijvoorbeeld ’biologische teelt’
aan, dan ziet u op de rest van de site
alleen nog maar informatie over dat
onderwerp. Onder de knop ’Betatip’
vindt u dan de teelthandleiding voor de
biologische teelt. 

Zoekt u iets over een bepaald onder-
werp, dan kunt u de zoekmachine op de

IRS-site gebruiken. Deze is te vinden in
de linkerkolom net onder het interesse-
filter. Het zoekresultaat wordt
gepresenteerd in twee afzonderlijke
categorieën, namelijk pagina’s en docu-
menten. In de categorie pagina’s wor-
den de zoekresultaten gepresenteerd die
in nieuws, Betakwik, links, vraagbaak en
samenvattingen van Betatip en publi-
caties overeenkomen met de zoekterm.
In documenten worden de pdf-files
getoond waarin de zoekterm is
gevonden. 

Jurgen Maassen

De plaats van het internet in de
informatiebehoefte van akkerbouwers
wordt steeds duidelijker. De nieuwe
website van het IRS past in die lijn. Het
is dé suikerbietensite van Nederland.
Op de homepage staat de meest recente
informatie in vier overzichtelijke 
vensters: laatste nieuws, Betakwik,
Betatip en publicaties. Voor een com-
pleet overzicht van deze onderdelen
kunt u op de knoppen met deze namen
of op ‘meer …>>’ klikken. Daarnaast
biedt www.irs.nl u actuele adviezen,
teeltbegeleidingsmodules (Betakwik),
een archief met artikelen van IRS-
medewerkers en een digitale teelt-
handleiding. Ook over de coproducten
Betacal en bietenpulp is informatie aan-
wezig. 

Actuele teelttips op
www.irs.nl

Op de IRS-site is een attenderingssysteem
actief, met op dit moment ongeveer 1630
gebruikers. Ook u kunt zich gratis abonneren
op deze berichtenservice. Hiervoor dient u
eenmalig uw e-mailadres en enkele andere
gegevens in te vullen op www.irs.nl. Klik voor
het aanmelden op de beginpagina in de 
blokken/vensters ‘laatste nieuws’, ‘Betatip’ of
‘publicaties’ op ‘attenderen >>’. Als u zich
aanmeldt, krijgt u iedere keer een e-mail als
het IRS een bericht van uw voorkeur plaatst.

Nog meer bieten op
internet

Naast de website van het IRS en
Suiker Unie (www.suikerunie.nl) 
is er nog veel meer informatie 
over suikerbieten te vinden op
internet. Op de startpagina
(http://suikerbieten.pagina.nl) vindt
u meer dan 300 interessante sites
over suiker en suikerbieten. 

Door de tien interessegebieden kan de informatie op www.irs.nl nog gemakkelijker
gevonden worden (zie linkergedeelte afbeelding). Via de knop ‘attenderen >>’ kunt u zich
opgeven voor het IRS-attenderingssysteem via e-mail.


