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ook de informatie over de Vorstwaar-
schuwingsdienst campagne 2000. Mits
de bieten niet kort voor of aan het begin
van een vorstperiode zijn gerooid, kan
een hoop bieten één nacht met drie gra-
den vorst aan de grond over het alge-
meen zonder noemenswaardige schade
doorstaan. 

Op tijd afdekmateriaal aanbrengen bij
het begin van een koudeperiode voor-

komt bevriezing en zorgt ervoor dat eni-
ge warmte in de hoop aanwezig blijft. Er
treedt dan minder snel vorstschade op
bij kortdurende extremere koude. 

Bescherming tegen vorst gebeurt in
de meeste gevallen met landbouwplas-
tic. Voor een goede bescherming tegen
vorst is winddicht vastleggen noodzake-
lijk. Hiervoor kan bijvoorbeeld Trevira-
band, verzwaard met zandzakken of

s uikergehalte op peil
e de bewaring

Bietenhoop
- goed bereikbaar voor laadmachine 
- minimaal 1 meter van slootkant
- ondergrond glad, liefst verhard
- goede waterafvoer

Shovel of kraan
- afstand tussen hoop en vrachtwagen
voldoende ruim om te manoeuvreren
- ondergrond glad en vast met voldoen-
de draagvermogen, liefst verhard

Vrachtwagen
- goed bereikbaar
- ondergrond glad en vast met voldoen-
de draagvermogen
- liefst verhard wegdek

ven tot twee meter, om voldoende ven-
tilatie te realiseren en om bietbeschadi-
ging te voorkomen. Zorg dat de stort-
plaats goed bereikbaar is voor vrachtau-
to's en laadapparatuur. Leg de hoop aan
op een vlakke, bij voorkeur verharde on-
dergrond met een goede waterafvoer.

Permanent afdekken

oud, met water gevuld fust, worden ge-
bruikt. Het plastic moet langs de grond
worden vastgelegd met losse grond,
zandzakken of iets dergelijks.

In de tabel links staat de globale be-
scherming vermeld die geldt voor ver-

Maak de hoop zodanig dat het afdek-
materiaal snel en effectief kan worden
aangebracht en vastgelegd.

Storten tussen keerwanden kan ook.
Een min of meer permanente voorzie-
ning verkrijgt men door langs een ver-
harde opslagplaats een keerwand van

betonelementen of spoorbielzen aan te
brengen. Maak deze wand minstens een
meter hoog en stort tegen de buitenzijde
grond om bevriezing door de wand heen
te voorkomen. Zorg voor voldoende
ruimte tussen de keerwanden om met
kraan of shovel te manoeuvreren.
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