
Productieverliezen

Rooiverliezen

Elk jaar ondergaan de machines veranderingen om de rooiverliezen te beperken, de reiniging te
verbeteren, de werksnelheid te verhogen, de luchtvervuiling te verminderen, enz. Om de ontwik-
keling van de oogstmachines te beoordelen zijn de volgende cijfers veelzeggend : 3% verlies aan
suikerproductie per hectare in 1980 en minder dan 2% in 2015 !

Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van verdeling van de lading en meer en meer machi-
nes zijn uitgerust met banden die kunnen werken met een druk lager dan die van de conventio-
nele banden.

Een nauwkeuriger ontkopping

In de afgelopen jaren zijn er bij een grote meerderheid van de fabrikanten nieuwe ontblader- en
ontkoppingssystemen verschenen die nauwkeuriger werken : Dynacut bij Holmer, Microtopper bij
Ropa, de gemengde of dual-rotoren + minimale ontkoppers bij Grimme, een nieuw systeem bij
Vervaet en Gilles, … De fabrikanten spelen in op het verzoek van verschillende Europese landen
die een systeem voor het ontvangen van hele bieten toepassen en die een maximum aan «micro-
ontkopte» bieten willen verkrijgen. Bij de klassieke ontkoppingssystemen, bleek het noodzakelijk
om 15% bieten met bladstelen te laten om te voorkomen dat meer dan 5% van de bieten te diep
zouden ontkopt worden. Deze resultaten werden verkregen mits de rooisnelheid tot 5 km/u te
beperken en met ontkoppers in perfecte staat. Een nauwkeuriger ontkopping kan bieten leveren
met minder groen maar ook met minder verliezen. Deze systemen worden geëvalueerd.

Bewaarverliezen

De bewaarverliezen worden hoofdzakelijk beïnvloed door de grondtarra en de schade aan de
wortels. Wanneer er veel grond in de hoop is, worden de bieten niet meer goed geventileerd, de
hopen warmen op en de suikerverliezen kunnen aanzienlijk zijn. De verwondingen aan de wortels
(wortelbreuk, beschadigingen, diepe ontkopping, …) zullen leiden tot suikerverliezen tijdens de
bewaring. De aanwezigheid van bladeren en bladstelen in de hopen zijn ook ongunstig voor de
bewaring. Men gaat ervan uit dat men de bieten op een aanvaardbare manier kan bewaren tot
350 graaddagen (bijvoorbeeld 35 dagen met een gemiddelde temperatuur van 10°C). Het is dui-
delijk dat voor zwaar beschadigde bieten de bewaarperiode korter zal zijn en langer voor de bie-
ten gerooid in goede omstandigheden en met weinig verwondingen.

Algemene raadgevingen

Profiteer van de gunstige dagen voor de rooi (gemiddeld 45 dagen !) en pas het te rooien
areaal van de machines aan

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste factor en tenslotte het gemakkelijkst uit te voeren. Een snelle
rekensom toont dat het financieel interessanter is om de bieten die in goede omstandigheden 
gerooid worden, enkele dagen in hoop te bewaren dan ze op het laatste moment te rooien in
natte omstandigheden. Door een te groot aantal hectaren per machine te voorzien is men ver-
plicht om bijna alle dagen van de campagne te rooien zonder rekening te houden met de weers-
omstandigheden en zal er een negatieve invloed zijn op de kwaliteit van het werk.

Kies bekwame bestuurders

Beschik over efficiënt materiaal, goed afgesteld en onderhouden

Wees aanwezig bij het rooien

Raadgevingen voor het rooien per perceel

Pas de snelheid aan in functie van de omstandigheden

De snelheid zal een belangrijke rol spelen in de productieverliezen en de grondtarra. Zij moet
aangepast worden in functie van de omstandigheden en zich situeren op 2/3 van de maximaal
mogelijke snelheid in het betreffende perceel.

Voor een zo volledig mogelijke ontbladering

- de hoogte van de ontbladeraar aanpassen,
- regelmatig de messen van de ontkoppers slijpen (gewoonlijk om de 10 ha),

Voor een rooi die productie en grondtarra combineert

- geef de voorkeur aan alternerende scharen boven schijven, vooral bij slechte weersomstandig-
heden,
- het heeft geen zin om de laatste bietenpunten te rooien! De grondtarra zal over het algemeen
hoger zijn en een gedeelte van de punten zal toch verloren gaan in de reiniger,
- stel de rooidiepte af (3 tot 4 cm in vochtige omstandigheden) en regel de opening tussen elk
paar scharen en hun invalshoek naargelang de weersomstandigheden en de opbrengsten,
- regel de invalshoek van de schijven en de afstand tussen de schijf en de slof,
- vermijd dat de eerste zeefraderen in de grond werken.

Voor een kwaliteitsrooi Jean-Pierre VANDERGETEN (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

Het doel is om een maximale opbrengst te bekomen met een hoge technologische kwali-
teit terwijl de bewaringsverliezen en grondtarra beperkt blijven
Met het einde van het quotasysteem in 2017 zal de concurrentie van de andere suikerbron-
nen steeds belangrijker worden. Om concurrentieel te blijven zal men naar technische
oplossingen moeten zoeken die een maximale productie voor een minimale kost realise-
ren. De kloof tussen het productiepotentieel en de reële gerooide tonnage is een indirecte
manier om de opbrengst te verhogen. In termen van rooi kan men ingrijpen op 3 niveaus:
de verliezen van hele bieten of wortelbreuk verminderen, een minimale en precieze ont-
kopping hebben en de suikerverliezen tijdens de bewaring beperken.
De grondtarra beïnvloedt de financiële opbrengst van de teelt (zie de maatregelen ge-
troffen in elke fabriek). Uit de proeven en simulaties blijkt dat het financieel beter is om de 
bieten te rooien in goede omstandigheden en ze een paar dagen langer te bewaren dan
het omgekeerde.
Als gevolg van de verlenging van de campagnes zijn de situaties meer gediversifieerd dan 
voorheen en vergen een goede kennis van de machines en de mogelijkheden tot afstelling.
De reinigers zijn efficiënt indien de bieten enkele dagen in hoop blijven liggen voor het 
reinigen en laden. Maar het is noodzakelijk dat zij steeds gepaard gaan met een kwaliteits-
rooi indien men de grondtarra op een laag niveau wil houden.

Het KBIVB neemt stalen om de rooikwaliteit te beoordelen: wortelbreuk, grondtarra, ont-
kopping. De stalen worden eveneens in respirometrie geplaatst om de suikerverliezen
tijdens de bewaring te kwantificeren.
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De bietenperspulp wordt ingekuild (meestal in grote hoeveelheden) om te bewaren en het vee te
voederen gedurende verschillende maanden, van de winter tot de zomer. De techniek voor bewa-
ring van bietenperspulp door inkuiling vertoont momenteel verschillende varianten. Men kan
volgende inkuilvarianten onderscheiden:

• sleufsilo (capaciteit: enkele honderden ton op basis van de geïnstalleerde structuur),

• molshoopsilo (capaciteit: enkele honderden ton naargelang de beschikbare ruimte),

• worstsilo (capaciteit : ± 350 t tot 450 t/worst),

• gewikkelde balen (capaciteit: ±1 ton/baal)

Traditioneel worden de sleufsilo’s en de molshoopsilo’s afgedekt met plastiek dekzeilen. Deze
worden vastgehouden door middel van een ballastsysteem (versleten banden, zandzakken, grind,
…) om een zo goed mogelijke afsluiting te waarborgen, die lucht- en waterdicht is. Sinds meer
dan 10 jaar wordt het gebruik van een « plantaardige » bedekker regelmatig aangewend. De
plantaardige afdekking wordt gebruikt in de plaats van plastiek dekzeilen. Deze techniek vereist
dus geen ballastsysteem meer. Zij laat een zeer gemakkelijke uitkuiling toe en waarborgt een zeer
behoorlijke bewaring van de gehele perspulpmassa.
De worstsilo’s en de gewikkelde balen worden uitsluitend vervaardigd door loonwerkers. Het
KBIVB heeft een lijst van de landbouwbedrijven die deze inkuilingen realiseren, doorgegeven aan
de Landbouwkundige Diensten van de suikerfabrieken. Deze lijst kan worden bijgewerkt (in dat
geval, gelieve de auteur van dit artikel te contacteren).

Deze verschillende technieken hebben allen hun voordelen, voor zover men hun specifieke aan-
dachtspunten, hieronder beschreven, opvolgt. Zo kan men eventuele bewaringsverliezen zo goed
mogelijk beperken.

Aandachtspunten voor de inkuiling van perspulp
« Perspulp is een vers voedermiddel, in bulk geleverd, in een betrekkelijk warme, vochtige en niet
gesteriliseerde toestand. De pulp kan na inkuiling verschillende maanden bewaard wor-
den » (uittreksel uit de Technische Gids: « Het oordeelkundig gebruik van perspulp », KBIVB 2005).
Met andere woorden, pulp is een voedermiddel dat zeer gemakkelijk kan afbreken door alle soor-
ten van micro-organismen. Pulp kan snel bederven als aan bepaalde voorwaarden van productie
en inkuiling niet wordt voldaan.

Aandachtspunten voor de productie
De kwaliteit en de versheid van de pulp bij de levering liggen aan de basis van eeb goede bewa-
ring door inkuiling. De pulp mag niet beschadigd zijn tijdens zijn productie (pulp te lang in diffu-
sie gebleven of behandeld aan een te hoge temperatuur). De pulp mag niet besmet zijn vóór of
tijdens de levering en moet nog warm geleverd worden (ten minste ± 50°C). Na inkuiling laten
deze aandachtspunten de melkzuurgisting zo spoedig mogelijk toe om snel de gehele ingekuilde
perspulpmassa te koloniseren. Deze gisting gebeurt in anaerobe omstandigheden door mesofiele 
melkzuurbacteriën. Door de behandeling van de bieten in de fabriek zijn deze bacteriën spontaan
aanwezig in de pulp. Hun vermeerderingsoptimum is 45-55°C, in afwezigheid van lucht.
In de fabriek zal men er dus op toezien dat men de pulp snel afvoert, naargelang de productie. De
pulphopen die één per één aan de uitgang van de pulppersen worden opgehoopt, worden verwij-
derd volgens de techniek « first in/first out ». Een tijdspanne van ongeveer 24 u. tussen de uitgang
van de persen en de inkuiling is optimaal. Een tijdspanne van meer dan 72 u. zorgt voor een ana-
chronische ontwikkeling van gisting en schimmels. De pulp (niet-aangedrukt en in contact met de
lucht in deze situatie) wordt snel besmet met allerlei micro-organismen waarvan sommige scha-
delijk kunnen zijn voor de gezondheid van het vee. Daarom is het sterk afgeraden om niet-
aangedrukte pulp te gebruiken in rechtstreekse voedering, meer dan 72 u na productie.
De netheid van de laadbakken voor levering is eveneens een aandachtspunt in de suikerfabriek.

Aandachtspunten voor de inkuiling
Voor alle silo’s, van welke aard ook, moet men er voor zorgen dat:
- de silo wordt aangelegd op een verharde oppervlakte (bij voorkeur in beton), proper en gemak-
kelijk bereikbaar,
- men toeziet op een goede synchronisatie van de leveringen en de snelheid van aanmaak,
- de aandruk- of inkuilmachines en het klein materiaal (laarzen, …) proper zijn om elk risico tot
besmetting tijdens het inkuilen te beperken,
- de aanbevolen afmetingen van de silo (zie tabel) gerespecteerd worden. Deze laten een afkoe-
ling van de pulpmassa toe zodat er geen vorming van vette pulp is. Vette pulp is pulp die te warm
en te lang in het centrum van de silo gebleven is. Een langzame « garing » heeft zijn structuur
gedegradeerd waardoor grote blokken van geel geworden en olieachtig aanvoelende pulp uit de
silo schuiven. Deze verschuivingen en verzakkingen veroorzaken barsten en luchtinlaat die verder
in de silo diverse aerobe verrottingen veroorzaken,
- men een zeer regelmatige aandrukking uitvoert door de pulp te verspreiden in regelmatige
horizontale lagen met een tractor of een telescopische arm met frontale schop en door erover te
rijden om ze aan te drukken na elke spreiding. Men moet vermijden de leveringen de één na de
andere te kiepen en het geheel grof aan te drukken,
- de afmetingen van de silo een snelle voortgang van het voedervlak toelaten (1 m/week) (dit is
natuurlijk niet van toepassing voor pulp ingekuild in balen),
- men 3 weken wacht vooraleer uit te kuilen,
- men de beschimmelde pulpzones (indien aanwezig) verwijdert en men nooit beschimmeld voe-
der aan dieren geeft, vooral jonge dieren en drachtige koeien of dieren die gevoelig zijn voor het
voedselrantsoen,
- rekening houdt met de inkuilkosten, de voedingsperiode en de eventuele verliezen van slecht
ingekuilde pulp.

BEWARING VAN PERSPULP :
HERHALING VAN DE AANDACHTSPUNTEN Guy LEGRAND (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

De techniek van bewaring van bietenperspulp door inkuiling kan op verschillende manieren
gebeuren: in sleufsilo (afgesloten met plastiek zeilen of een plantaardige bedekking), in mols-
hoopsilo, in worstsilo, in gewikkelde balen, volgens de criteria en de aandachtspunten van de
veehouder (zie tabel op volgende pagina).

Voor een meer grondige reiniging met zo weinig mogelijk verwondingen en opbrengstverlie-
zen

- stel de draaisnelheid van de zeefraderen af naargelang de omstandigheden,
- gebruik de hulpstukken om de tarra te beperken bij slechte omstandigheden: zeefraderen met
minder spijlen, reinigingsmolentjes en -wielen op de zeefraderen, geleidingsrekken met varkens-
staarten of opeenvolgende geleidingsrekken,
- stel de ruimte af tussen de geleidingsrekken en de zeefraderen,
- aarzel niet om in vochtige weersomstandigheden de afstand tussen de zeefraderen en gelei-
dingsrekken te vergroten om een maximum aan grond te verwijderen,
- verleg de zwaden naar de rechterkant op een losse en effen bodem (voor de meerfazige werk-
gangen).

Aanleggen van de hoop

De toegankelijkheid van de hoop is belangrijk om het laden te vergemakkelijken maar eveneens
om veiligheidsredenen.
De aanwezigheid van sporen en niveauverschillen op de opslagplaats van de hoop verhogen in
aanzienlijke mate de grondtarra. Zij zijn eveneens de oorzaak van opbrengstverliezen.

Algemene raadgevingen voor het aanleggen van hopen

- toegangsweg: breedte van 4 m - verhard - stabiele zijkanten - voldoende breed om op de
openbare weg te kunnen staan.

- ligging van de hoop: vlakke en effen plaats - vrij van stenen - niet op een vochtige plaats - niet
onder electriciteitsleidingen - niet in een bocht of op de top van de kant van een weg met druk
verkeer - niet in de nabijheid van een te brede gracht - geen te grote niveauverschillen tussen de
plaats van de hoop en de weg.

- het benaderen van de hoop door machines om spoorvorming te voorkomen: voorzie een
zo breed mogelijke wendakker - rij niet steeds in dezelfde sporen - draai niet te kort en te bruusk -
verbrijzel geen bieten - hef de bunker of de losklep geleidelijk op - leg een uniforme hoop aan
voor een eventueel latere afdekking.

Aanleg van de hoop voor de reinigers:

De bieten worden bij voorkeur op een met gras bezaaide oppervlakte geplaatst (jaarlijks of per-
manent maar vooraf gemaaid) of op stoppels (niet ontstoppeld). Indien dit onmogelijk is kan men
de plaats stabiliseren door meerdere keren erover te rijden of te egaliseren.

Om een goede werking van de siloreinigers te garanderen moet men het schema hieronder res-
pecteren.

Opgepast:

- de hoop moet altijd minder dan 0,5 m ten opzichte van de opnametafel aangelegd wor-
den ! Indien de hopen in een bocht staan, verklein dan de breedte van de hoop (vooral
voor de reinigers van 10m)

- de bieten in de diepe wielsporen zijn verloren (1 m³ wielspoor = 600 kg wortels)

- deze machines kunnen stenen die komen vast te zitten tussen de rollen verwijderen of zelfs
breken. Maar dit heeft zijn grenzen. Vermijd zones met stenen ! Blijf om dezelfde reden minstens
1 m van de rand van de weg.

Te noteren:

- de verliezen bij reiniging zijn relatief beperkt ! De proeven van het KBIVB hebben aange-
toond dat deze gemiddeld rond 550 kg wortels per hectare bedragen (dit is 3 tot 4 keer min-
der dan de verliezen bij de rooi). Zij zijn geconcentreerd op een klein oppervlak, waardoor
men een vertekend beeld krijgt,

- laat de hoop opdrogen gedurende meerdere dagen om een goede reiniging te bekomen
(verwijdering van gemiddeld 50% van de grondtarra),

- het gebruik van TopTex dekzeilen verhoogt de doeltreffendheid van de reiniging met 15%.

De nieuwste generatie banden en rupsen op de rooimachines beperken de druk uitgeoe-
fend op de grond.

De afwezigheid van sporen op de aanlegplaatsen van de hopen hebben een positieve
invloed op de grondtarra en de opbrengstverliezen.

De bodembewerking en de regelmaat van het werk van de zaaimachines (afstand tussen
de zaden, zaaidiepte, snelle en homogene opkomsten) beïnvloeden de rooikwaliteit en de
opbrengst.
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