
Het technisch dorp: een nieuwigheid in 2016
Het ITB en het KBIVB organiseren voor de eerste keer op Betteravenir een technisch dorp in het hart van het evenement. Dit dorp geleid
door beide technische instituten en sommige partners (Agro-transfert, Michelin, Tereos en het Syndicat Betteravier de l’Oise) zal worden
verdeeld in twee workshops: rooi/bewaring en bodembescherming
Het deel rooi en bewaring zal de laatste innovaties en testresultaten over ontbladering en reiniging van de bieten omvatten. De
instituten hebben een goede kennis van de nieuwe systemen van « microtopping » om een hele biet te maken. Zij hebben ook talrijke tests
uitgevoerd op het oudere ontbladerings- en ontkoppingsmateriaal om er het beste uit te halen. De wortelziekten en de bewaring van bie-
ten zijn actueel. Dit jaar ziet men talrijke percelen die in verschillende mate aangetast zijn door Aphanomyces! Wat zal het effect ervan zijn 
op de opbrengst, de kwaliteit van de bieten en de bewaring? Hoe moeten we ons hiertegenover opstellen? Rhizoctonia is eveneens aanwe-

zig in sommige streken. Welke zijn de bestrijdingsmiddelen en wat is het effect op de bewaring van de aangetaste bieten? Kom vragen 
stellen aan de organisatoren en de aanwezige specialisten! De kosten van het rooimateriaal beoordeeld via « Perfbet » (hulpmiddel via soft-
ware ontwikkeld door IRB).
De bodembescherming, en in het bijzonder de verdichting is een actueel en controversieel onderwerp. Hieraan is speciaal aan-
dacht geschonken. Via groeibakken zullen profielen van bietenwortels getoond worden. Animatoren zullen toelichting geven bij de laatste 
resultaten van studies over de verdichting van de bodem als gevolg van rooi van bieten. Een nieuwe methode van bodemprofiel zal uitge-
voerd worden door de vorken van een verreiker. Hoe zit het met verschillende soorten banden? Welk is de aangeraden bandenspanning bij
een bepaalde lading? Hoe optimaal gebruik maken van de machines? Het bedrijf Michelin zal bodemputten voorstellen als gevolg van
doorgangen van machines met verschillende bandenspanningen.

Het KBIVB en het ITB bestuderen sinds meerdere jaren de
bewaring van bieten op lange termijn.
Een goede kennis van de parameters die de bewaring
beïnvloeden is een essentieel onderdeel van de verlenging
van de campagnes.

Aanvullende elementen van Toptex afdekking werden
ontwikkeld om de biet te beschermen tegen strenge vorst.

De turbine wordt gebruikt om verschillende niveaus
van verwondingen van de bieten te simuleren in het
kader van de bewaringsproeven.

De wortels van de bieten kunnen tot meer dan 2m in de grond dringen.
De bodemplagen en grondwerkzaamheden in slechte omstandigheden
kunnen hun ontwikkeling sterk beïnvloeden.

De prestaties van de « microtopping » syste-
men werden geëvalueerd voor de levering
van hele bieten.
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