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EXTRA AANDACHT VOOR HET
OVERGEBLEVEN BIETENZAAD
Foto 1. De kiemenergie is de beschikbare energie om een zaadje door de grond te laten breken. Met de aanbevolen bewaarmethoden blijft de kiemenergie beter
geconserveerd dan bij alleen droog wegzetten.

Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om overgebleven bietenzaad te retourneren. Mits op een
goede manier bewaard, kan het nog verantwoord gebruikt worden in het volgende teeltseizoen.
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Foto 2. Voorbeeld van een zuurkoolvat ook bekend
als wijdmondvat of voerton. De bovenstaande
ton (6 liter) is geschikt tot driekwart pak. Deze
tonnen zijn in diverse formaten verkrijgbaar. Koop
bijvoorkeur een ton waar minimaal een pak zaad in
kan (dus 10 liter).
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mingsmiddelen, vermijd daarom contact
met levensmiddelen en houd het buiten
bereik van kinderen.
Martijn van Overveld

