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Bewaring van bieten
Plastic (tijdelijk afdekken)
Voor de bieten van de late leveringen kan het nodig zijn om uw bietenhoop af te dekken
tegen de vorst met landbouwplastic. Landbouwplastic is bij ons leverbaar in verschillende
breedtes (van 9 tot 16 meter), de lengte is in alle gevallen 50 meter. Houd er rekening
mee dat plastic tijdens een vorstperiode schaars kan zijn of moeilijk leverbaar is op korte
termijn.
Treviraband
Om het opwaaien van plastic over uw bietenhoop te voorkomen kunt u Trevira-band
gebruiken. Dit is een stevige, brede kunststof band die u over uw bietenhoop kunt leggen.
Door aan de uiteinden bijvoorbeeld jerrycans met water of zandzakjes te knopen waait het
plastic niet op. Trevira-band is verkrijgbaar in rollen van 100 meter.
Zandslurven
Tevens kunnen wij zandslurven leveren. Zandslurven voorkomen het opwaaien van
landbouwplastic. Deze slurven zijn 120 cm lang en 27,5 cm breed en dient u zelf te vullen
met zand. Ook zijn er zandslurven verkrijgbaar die gevuld zijn met grind. Bij goed gebruik
zijn de slurven jarenlang bruikbaar.
Toptex vliesdoek
Liggen de bieten langer dan twee weken aan de hoop, dan is het zinvol om ze met
vliesdoek (bijvoorbeeld Toptex) af te dekken. Bij een dak- of bolvormige hoop loopt het
regenwater over het vliesdoek van de hoop af. Vliesdoek is luchtdoorlatend. Hierdoor
droogt de hoop, ontstaat er geen broei waardoor het suikergehalte en winbaarheid minder
daalt en het tarrapercentage ook lager uitvalt. Zeker bij langere bewaring is het daardoor
financieel aantrekkelijk om vliesdoek te gebruiken. Vliesdoek beschermt uw hoop tegen
zeer lichte nachtvorsten. Gaat het strenger vriezen, dan is extra afdekken met plastic of
iets dergelijks nodig.
Toptex is momenteel beperkt leverbaar.

Reinigen veldspuit
Het spuitseizoen loopt op zijn einde. Het is dus weer tijd om uw veldspuit winterklaar te
maken. Voordat u uw veldspuit in de winterstalling zet is het goed reinigen van de
veldspuit zeer belangrijk. Primaclean is een schoonmaakmiddel speciaal ontwikkeld voor
het reinigen van landbouwspuitapparatuur. Het middel heeft een sterk reinigende werking
en verwijdert gewasbeschermingsmiddelen van moeilijk bereikbare plaatsen in de
spuittank en –leidingen en het heeft een neutraliserende werking op diverse herbiciden.
Primaclean verwijdert ook restanten van de sulfonylurea-verbindingen, verwijdert roest- of
kalkaanslag.
Voor een snelle, veilige en effectieve reiniging gelden een 5-tal regels:
 Reinig de apparatuur aan het eind van het seizoen inwendig en uitwendig eerst met
water.
 Vul daarna de tank met water voor minimaal 10-20% van de tankinhoud en voeg dan
200 g/100 liter water Primaclean toe.
 Pomp de oplossing gedurende  15 minuten rond.
 Laat vervolgens de oplossing een nacht in de tank staan en spuit daarna de tank
leeg.
 Reinig de apparatuur uitwendig met een oplossing van 50 gram / 10 liter water
Primaclean.
Let op: zowel inwendig als uitwendig NIET naspoelen met water, zodat Primaclean een
beschermende laag aanbrengt die beschermt tegen corrosie. Voor spuiten die niet vorstvrij
kunnen worden weggezet kunnen wij ook antivries leveren.

Ongediertebestrijding
Nu de dagen korter, natter en kouder worden en de schuren weer vol liggen met
opgeslagen product, zijn de omstandigheden ideaal voor ongedierte (huismuizen, bruine en
zwarte ratten) om naar binnen te gaan. Om dit ongedierte effectief te kunnen bestrijden
dient met te werken volgens het IPM-protocol: eerst grondig inspecteren om welk
knaagdier het gaat. Ook het treffen van weringsmaatregelen (bijvoorbeeld voorkomen dat
ongedierte gemakkelijk in het gebouw kan of het opruimen van voedsel en schuil- of
nestgelegenheid) is onderdeel van de ongediertebestrijding.
Als deze bestrijding onvoldoende helpt kan alleen binnen gebouwen gebruik gemaakt
worden van rodenticiden. Belangrijk hierbij is dat men zorgt dat er voldoende “giftig
lokaas” in de voederbakken aanwezig is, en dat men pas stopt als er geen opname meer is
van de rodenticide. Op plaatsen waar veel alternatief voedsel aanwezig is kan vaak
effectiever gewerkt worden met vallen of klemmen.
Wij hebben diverse middelen op voorraad staan voor binnengebruik. Verder kunnen wij u
voorzien van ratten- en muizenklemmen, voederbakken (waar klemmen of rodenticiden in
geplaatst kunnen worden) en vangkooien.
Het gebruik van rodenticiden dient, net als bij gewasbeschermingsmiddelen, geregistreerd
te worden. Een voorbeeld van een registratieformulier wordt bij de nieuwsbrief
bijgevoegd.
Als men om gebouwen en voedselopslagplaatsen (buitengebruik) gebruik wil maken van
rodenticiden dient men sinds 01-01-2017 eerst de opleiding KBA-GB (geïntegreerde
beheersing) te volgen en examen hierover af te leggen. Ook dient het bedrijf
gecertificeerd te worden voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan
de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb. Wel mogen er buiten
klemmen en vangkooien gebruikt worden. Men dient hier wel volgens het IPM-protocol te
werken.
Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.

