
Suikerbietenteelt in
woord en beeld

Inleiding.
In de maand augustus 1947 verscheen
de eerste uitgave van "De Suikerbiet".
De Suikerbiet, als maandblad begon
nen, had als opgave op zo breed mo
gelijke schaal voorlichting te geven
over alle facetten van de sui kerbie
tenteelt.
Bladert men zo de diverse jaargan
gen door, dan is hieraan zeer zeker
wel voldaan.
De landbouwkundige afdeling heeft in
al die jaren het leeuwendeel van de
bijdragen geleverd hetgeen ook als
normaal mag worden beschouwd.
Sinds 1969 is de Suikerbiet versche
nen als halfjaarlijkse uitgave t.w. een
voorjaars- en najaarsnummer; uitga
ven waarin de aktualiteiten van de
betrokken jaren waren opgeslagen
en die door menig teler, loonwerker
of leraar van de landbouwschool wer
den bewaard en geraadpleegd.
De Suikerbiet werd echter niet aan
alle bietentelers gezonden, terwijl
het bovendien de laatste tijd steeds
moeilijker werd omdat de tijd tussen
het schrijven van de tekst en het mo
ment van verschijnen steeds langer
werd.
Alle abonnees hebben inmiddels be
richt ontvangen dat "De Suikerbiet"
niet meer zal verschijnen waarmede

In de zomer van 1973 leden de bieten
plaatselijk van de droogte.

een 25-jarige traditie wordt beëin
digd.
Ook wij nemen met enige weemoed
afscheid van de Suikerbiet; er is in
het verleden veel werk aan besteed
en het was iets zeer specifieks van het
I.R.S.
Wij hopen en vertrouwen dat wij in de
nieuwe vorm, n.1. geregelde publi
caties via de periodieken van de sui
kerindustrie, onze taak wellicht nog
beter dan voorheen kunnen vervullen;
in elk geval zal de informatie door de
frequentere verschijningsvorm actu
eler kunnen zijn.
Ook de niet specifieke bietenonder
werpen zoals b.v. waarde van de ne
venprodukten en zeer zeker ook de
ontwi kkeli ngen t.a.v. ons hoofdpro
dukt kunnen via deze rubriek bekend
heid verkrijgen.
Omgekeerd hopen wij dat men niet
schroomt om te reageren op hetgeen
door ons wordt geschreven; indien
men het oneens zou zijn of aanvul
lende informatie zou kunnen geven
houden wij ons ten zeerste aanbe
volen.

Het adres is: Instituut voor Rationele
Suikerproductie, Postbus 32, Bergen
op Zoom.
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Suikerbietenteelt in 1973.
De voorafgaande herfst en winter
waren vrij droog. Er werd vrij veel aan
stoppelbewerking gedaan. De grond
werd onder gunstige omstandighe
den geploegd. Op beperkte schaal
werd voorbewerking toegepast.
In het voorjaar lag de grond los en
werd gemakkelijk te diep bewerkt.

Het overgrote deel van de bieten was
op 20 maart gezaaid. In het noorden
en op de lichte gronden werd later en
soms aanzienlijk later gezaaid.

De problemen bij de opkomst bleven
beperkt tot diep zaaien, wat vreterij
en enige IPC schade. Enkele honder
den hectaren werden overgezaaid
als gevolg van stuifschade.

Het gebruik van IPC was duidelijk
verminderd terwijl dat van Betanal
toenam. Er werd niet altijd op tijd ge
spoten.

De bladluissituatie dwong tot het
uitgeven van waarschuwingen in be
paalde gebieden ten behoeve van de
bestrijding van de vergelingsziekte.
Ondanks wat late vergeling bleef de
schade zeer beperkt.

Het gebruik van rassen met mono
germ-zaad nam toe tot plm. 63% van
het areaal. De goede veldopkomst
van dit zaad veroorzaakte een flinke
uitbreiding van het zaaien op eind
afstand.
Het verloop van de groei was in het
algemeen gunstig. De vroege zaai en
het natte koude weer tijdens de op
komst veroorzaakten veel schieters.
De droge zomer was ongunstig voor
droogtegevoelige gronden. De hoop
op een goed suikergehalte die in
begin september nog bestond werd
door het vochtige groeizame weer de
bodem ingeslagen. Op vele plaatsen
groeiden de gewassen door alsof het
mid-zomer was. De voorgaande droge
winters en de nalevering van stik
stof uit de grond waren daar niet
vreemd aan. De gemiddelde wortel
opbrengst bedroeg 48,5 ton per ha,
het gemiddelde suikergehalte 15,3 à
15,4%.
Aardappels, lage gehalten en ongun
stig weer temperden de lust om te
rooien waardoor de g rondstofvoor
ziening van de fabrieken in het begin
plaatselijk stagneerde. Onder gun-
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stiger weersomstandigheden bleek
de grote rooicapaciteit van de, deels
zesrijige, rooimachines. Mee door de
jonge haarwortelontwikkeling waren
de tarrapercentages aan de hoge
kant.
Schieters vormden geen probleem
voor het oogsten waar met ontblader
machines werd gewerkt. Voor de ver
werking waren de wortels en stengels
echter bijzonder hinderlijk.
Doordat er begin december nog en
kele duizenden hectaren bieten in de
grond stonden en verschillende ho
pen niet (tijdig) afgedekt waren ver
oorzaakte de vorstperiode hinder en
schade. Naast de voorlichti ng had ook
de natuur al eerder gewaarschuwd.

De oogst was groot en de campagne
lang.

meteen gestopt worden wanneer de
dooi dit gebiedt. Wielsporen in deze
tijd gemaakt, vindt men het gehele
jaar terug. Na deze bewerking moet
de toplaag weer kunnen verweren
onder invloed van wisselende weers
omstandigheden. Een voorbewerking
kort voor het zaaien is om die reden
riskant en moet dus ontraden worden.
Het resultaat is een vlakke natuurlijk
bezakte grond met een door verwering
gestabiliseerde toplaag en een even
tueel verminderde onkruidbezetting.

Voorbewerkt land.

Daardoor kan zonder bezwaar van
die kant vroeg in het voorjaar kunst
mest gestrooid worden. Het grootste
voordeel is dat met weinig oppervlak
kige bewerkingen zonder bovenbren
gen van onverweerd materiaal een
zaaibed kan worden gemaakt.

Ook lichte gronden zo mogelijk tijdig
ploegen.
Het laat, dat wil zeggen vlak voor het
zaaien, ploegen van lichte gronden
werd terecht of ten onrechte als volgt
gemotiveerd:
a. vroeg geploegde grond verslempte

en bleef lang (te) nat
b. ook de laat geproduceerde stal

mest moest nog benut worden
c. men kon of wilde geen overjarige

stalmesthopen aanleggen
d. veel onkruid dat in herfst, winter en

voorjaar gegroeid was, werd onder
geploegd

e. de ploegcapaciteit ook al in ver
band met de ongunstige omstan
digheden was beperkt.

Ook traditie zonder meer speelde een
rol.
Inmiddels zijn de omstandigheden
en inzichten gewijzigd.
Ook op lichte gronden is de ontwate
ring verbeterd waardoor de kansen
om te ploegen in de loop van de maan
den januari en februari groter zijn ge
worden. Door de mechanisatie is het
mogelijk geworden korte gunstige
perioden intensief te benutten. Te
vens is door de verbeterde ontwate
ring en cultuurtoestand het lang nat

Voorbewerking van bietenland op
kleigrond.
Tijdig ploegen onder gunstige om
standigheden verdient aanbeveling.
Met een bij de zwaarte van de grond
en het gestelde doel passende ploeg
wordt getracht een vlakke ligging te
krijgen.
Lukt dit om bepaalde redenen niet dan
kan naderhand een corrigerende,
egaliserende grondbewerking plaats
vinden met een oppervlakkig wer
kende vaste tandcultivator.
AI naar de omstandigheden kan dit
bij of vlak na het ploegen gebeuren
dan wel later in het winterseizoen
wanneer de grond dit verdraagt, wat
als regel tijdens lichte (nacht)vorst
het geval is. Wanneer zo'n gelegen
heid zich voordoet moet tijdig begon
nen worden met het werk en moet
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en koud blijven van de gronden sterk
verminderd.
De (drijf) mest heeft een duidelijk
ander karakter gekregen.
Onkruid is op vele andere wijzen en
tijdstippen ook en vaak beter te be
strijden.
Vroeg(er) ploegen geeft de grond
gelegenheid natuurlijk te bezakken
waardoor na een oppervlakkige
grondbewerki ng ook vroeg (er) ge
zaaid kan worden. De grond heeft een
beter dragend vermogen, de zaai
diepte is nauwkeuriger te regelen,
de opkomst is beter en het effect van
de onkruidbestrijdingsmiddelen is
groter.
Een en ander veronderstelt wel een
goede cultuurtoestand en de afwezig
heid van levenskrachtige aardappel
knollen van een voorgaand gewas.
Deze laatste zijn alleen door vorst te
vernietigen en zo lang dat niet ge
beurd is moeten zij bovengehouden
en dus niet ondergeploegd worden.

Ontwatering.
Een goede ontwatering is in vele op
zichten bepalend voor het succes
volle verloop van de moderne teelt
van sui kerbieten.
Zeer zeker op kleigronden zijn een
goede ontwatering en een goede kalk
toestand van doorslaggevende bete
kenis, duidelijk meer dan de orga
nische stof voorziening waaraan ook
duidelijke bezwaren kleven.
Een slechte ontwatering verdicht de
grond en een dichte grond laat slecht

Ook lichte grond tijdig ploegen.

water door. De grond moet doorla
tend zijn, het drainage systeem aan
gepast en open en de afvoer via slo
ten, tochten en de lozing, machinaal
of natuurlijk, gewaarborgd.
Mankeert er iets aan de ontwatering
dan is het van het grootste belang zo
snel mogelijk afdoende maatregelen
te treffen.

Voor het ogenblik is het nog mogelijk
om, indien nodig, de drainreeksen
schoon te maken op de percelen die
voor bieten bestemd zijn en te zorgen
dat de afvoer goed functioneert.

Grondonderzoek op de aanwezigheid
van het bietencystenaaltje.
De oppervlakte suikerbieten is groter
dan ooit tevoren. De neiging om per
celen vaker dan voorheen met bieten
te betelen neemt duidelijk toe. Steeds
vaker ook wordt de vraag gesteld
waar onder moderne teeltomstandig
heden en bij toepassing van bepaalde
bestrijdingsmiddelen de grenzen lig
gen. In het algemeen gesproken is
de kans op flinke bietenmoeheid in
de oude teeltgebieden met een oude
besmetting het grootst. In de i.onge
teeltgebieden is het oppassen gebla
zen.

Met de beschikbare bestrijdingsmid
delen kan men wel de opbrengst
depressie geheel of gedeeltelij k
voorkomen, maar de aaltjesbezetting
wordt er nauwelijks door beïnvloed.
Er is soms zelfs sprake van toename.
Grondonderzoek van percelen die
voor bieten bestemd zijn blijft daarom
meer dan ooit noodzakelijk ook en
juist op percelen die ontsmet zijn.
Bijzondere aandacht vragen percelen
ontstaan uit samenvoeging bij herver
kaveling alsook percelen waarvan
gedeelten via overlapping zeer veel
vuldig met bieten beteeld worden.
Het is goed de mogelijkheid tot het
telen van suikerbieten ook in de toe
komst open te houden.

Weinig belovend.
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Mededeling betreffende het I.R.S.-kantoor in Groningen.
Met ingang van 1 januari 1974 is het kantoor van het I.R.S. in Groningen gesloten.
Onze medewerkers Smits en De Boer zijn overdag als regel toch niet op het kan
toor, terwijl de bereikbaarheid van het kantoor er de laatste jaren niet beter op
is geworden.
De heren Smits en De Boer zijn als regel 's morgens en 's avonds telefonisch
berei kbaar op onderstaande adressen.
Het keuren van schijven van precisiezaaimachines zal op nader bekend te ma
ken wijze geschieden.
De aanmelding hiervoor dient schriftelijk te geschieden aan het I.R.S. te Bergen
op Zoom (Postbus 32).

Adres: De heer H. M. Smits, Maluslaan 43, Groningen. Tel. nr. 050-778421
De heer C. de Boer, Kromme Elleboog 4, Haren. Tel. nr. 050-345498

Rogge voor bieten.

Bieten in doodgespoten rogge.

Het doodspuiten van rogge geteeld
ter bestrijding van stuifschade.
In 1973 werd op plm. 600 ha bieten het
stuifgevaar bestreden met behulp van
rogge, gezaaid in de herfst en dood
gespoten in het voorjaar. Verdere
grondbewerking blijft dan achter
wege.
De meeste ervaring is tot nu toe in het
noorden van het land verkregen maar
ook in het zuiden begint de belang
stelling te groeien. De rogge moet in
de loop van het vroege voorjaar dood
gespoten worden. Dit gebeurt meestal
met behulp van 4 à 5 I Gramoxone
(paraquat) in 600 I water per ha.
Het tijdstip is afhankelijk van de ont
wi kkeli ng van de rogge en dus van de
hoeveelheid groene massa die aan
zienlijk kan varieren al naar de zaai
tijd, de groeiomstandigheden en het
weer, voor, tijdens en na de winter.
De roggemassa moet zo mogelijk vol
doende zijn ook na doodspuiten maar
mag niet te groot worden omdat de
doding dan onvolledig dreigt te wor
den. Ook het wortelstelsel speelt een
rol bij de binding van de grond. Wan
neer gespoten moet worden dienen
grond, weer en gewas dit mogelijk te
maken.
De grond moet voldoende dragend
vermogen hebben. Wielsporen zijn
funest. Verbreding van de wielen met
kooiwielen of dubbel lucht, geringe
tankbelasting en een grote spuit
breedte zijn van invloed op aantal en
aard van de sporen. Het weer is hier
op ook van invloed.
Een sneeuwdek en zelfs rijp beinvloe
den het effect van de bespuiting on
gunstig. Dit geldt ook voor kalk (zaai
bedbekalking) en drijfmest op de
rogge.
De noodzaak regelmatig drijfmest op
het land te rijden staat trouwens de
toepassi ng van deze teeltmethode
geheel in de weg.
Soms werkt de Gramoxone sterk ver
traagd.
Doodspuiten na het zaaien is onge
wenst.
Alle aanwezige onkruid wordt ook
vernietigd, althans bovengronds.
Een aangepaste' zaaimachine is on
misbaar.
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