HOE ZIT HET MET DEZE TOEPASSING ?
I.

RESULTATEN ONDERZOEK 2010, 2011 en 2012.
De 3 conclusies van het onderzoek naar de toepassing van JUPETTE®:
1. Efficiënte vorstbescherming.
2. Erg beperkte suikerverliezen.
3. Een eenvoudige handmatige toepassing.
Intensieve proefresultaten van de Bieteninstituten van België, Nederland en Zweden,
en van de suikerindustrie NORDZUCKER en SUDZUCKER uit Duitsland.

II.

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN JUPETTE® :
1. Plaats altijd JUPETTE® voor alle leveringen na 15 december.
2. Dek de hoop suikerbieten zo snel als mogelijk af met TOPTEX®, in ieder geval
voor de komst van regen !!
3. Plaats de JUPETTE® op de TOPTEX® 10 tot 20 dagen na het afdekken met
TOPTEX® .
Het is erg belangrijk om onder de TOPTEX® de suikerbieten voldoende te laten
opdrogen, vooraleer de JUPETTE® te plaatsen.
4. Eerst de 2 hoopeinden dwars afdekken met een stuk van 10 m JUPETTE®, om
vervolgens in de lengte de overige JUPETTE® te plaatsen.
5. De JUPETTE® over de TOPTEX®, 20 tot 40 cm over de grond leggen, aan de
voet van de hoop.
6. De JUPETTE® afnemen tegelijk met de TOPTEX® net voor het laden.
Kies dus een mooie dag uit, 10 tot 20 dagen na het plaatsen van de TOPTEX®, om de
JUPETTE® te plaatsen.
Dit is veel gemakkelijker dan te wachten op een vorstwaarschuwing, om vervolgens,
onder stress en wellicht slecht weder, binnen 1 tot 2 dagen, de JUPETTE® te plaatsen.
Maak aub. ieder jaar gebruik van de JUPETTE® voor late leveringen.
Dit is uw verzekering tegen vorst en kan u op uw beide oren slapen !!

B EL A N G R I J K
Eenmaal de TOPTEX® bevroren is, kan de JUPETTE® niet meer vastklitten !!

III. WELKE AFMETING VAN JUPETTE® KIEZEN ?
Om de richtlijnen zoals hierboven vermeld op te volgen, kiest men best een JUPETTE®
van 3 m of 2.5 m breed .

IV. HOEVEEL BANDEN KLITTENBAND ZIJN ER NODIG OP DE JUPETTE® ?
Voor de JUPETTE® van 2,5 m en 3 m breed : 3 banden klittenband
→ geen bijkomende gewichten zijn nodig, op voorwaarde dat de klittenbanden correct
bevestigd worden op de TOPTEX®.

V.

WELK IS DE AFSTAND TUSSEN DE KLITTENBANDEN OP DE JUPETTE® ?
1 band aan de bovenkant, 1 band op 1 meter van de bovenkant en 1 band op 60 cm
van de onderkant.

VI. REINIGEN EN BEWAREN VAN DE JUPETTE®.
1. De JUPETTE® dadelijk na gebruik met water(hoge druk..) en borstel reinigen.
2. De JUPETTE® met de klittenbanden aan de buitenkant terug oprollen.
Klaar voor gebruik volgend jaar.
3. Plaats de JUPETTE® rechtop, zodat het water kan uitlopen.
4. Wanneer de JUPETTE® droog is, opbergen binnen .

VII. WAT KOST HET GEBRUIK VAN DE JUPETTE® ?
JUPETTE® is natuurlijk nodig langs beide zijden van de hoop.
Met een lengte van 20 m JUPETTE® (= 40 m voor beide zijden ) kunnen er + 160 tonnen
worden afgedekt. (= + 2 HA suikerbieten).
Wij nemen aan dat een JUPETTE® minimum 5 keer kan gebruikt worden.
De investering voor de JUPETTE® bedraagt dan tussen 0,20 €/ton en 0,30 €/ton ,
afhankelijk van de breedte van de JUPETTE® en van de breedte van de hoop.

