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ATTENT BLIJVEN VOOR SUCCESVOL
LANG BEWAREN
De bieten vorstvrij, koel en droog houden beperkt uw bewaarverliezen. Aanleggen van een langgerekte, dakvormige hoop en tijdig afdekken van de hoop met
vliesdoek met aanvullend winddicht materiaal tijdens een vorstperiode wordt vooral bij langdurige bewaring aangeraden (foto: leverancier).

Vanwege de grote bietenoogst dit jaar zal de campagne naar verwachting tot eind januari duren.
Veel telers zullen daarom gedurende meerdere weken hun bieten moeten bewaren. Lange
bewaring vraagt een gedegen voorbereiding en gerichte aandacht tijdens de bewaarperiode om de
bewaarverliezen te beperken, zeker bij ongunstige weersomstandigheden. In dit artikel passeren de
belangrijkste aandachtspunten nog eens de revue.
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ademhaling van de bieten en vermeerdering van schimmel en rot te beperken.
Indien telers geen langgerekte hoop
aanleggen kan mechanische ventilatie
helpen om warme plekken in het midden
van een brede hoop te voorkomen en de
gemiddelde temperatuur in de hoop laag
te houden. Uit onderzoek wat de laatste
jaren is uitgevoerd is echter wel gebleken
dat het succes van de toepassing van
mechanische ventilatie afhangt van de
buitentemperaturen en een goede luchtverdeling in de hoop, in combinatie met
de juiste ventilatorcapaciteit. Bij koude
nachten kan via mechanische ventilatie de
temperatuur snel omlaag gebracht worden. Pas wel op dat bij vorst de ventilator
uitgeschakeld wordt.
Succesvol bieten bewaren gaat niet
vanzelf goed. Wie bij de les blijft en tijdig
in actie komt kan de bewaring echter met
vertrouwen tegemoet treden. Verdere
Controleer regelmatig de temperatuur in de hoop tijdens de bewaarperiode. Indien de temperatuur in
de hoop boven de 8°C stijgt terwijl het buiten kouder is, kan de warmte onvoldoende weg. Zorg bij een
afgedekte hoop dan voor extra ventilatie door de hoop (deels) weer bloot te leggen.

informatie, tips en adviezen over bewaring van bieten zijn te vinden op www.irs.
nl/oogst.

schade bij strengere of lang aanhoudende

te dekken of juist weer bloot te leggen

vorst. Voorkom te allen tijde dat bieten

voor extra ventilatie. Probeer de tempera-

bevriezen en dek daarom bij vorst de hoop

tuur tussen 0 en 8°C te houden om de

Martijn Leijdekkers
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