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Wat is invert?

gelijke hoeveelheden glucose en fructose

ontstaat na splitsing van sacharose door enzymen

van nature in lage hoeveelheden aanwezig in de biet

sacharose glucose fructose

Waarom belangrijk?

invert niet winbaar als suiker
ontstaan uit suiker suikerverlies
veroorzaakt ongewenste verzuring en verkleuring 
van ruwsap in suikerfabriek
leidt tot verhoging benodigde proceshulpstoffen, 
hoger energieverbruik en verlaging suikerrendement
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Bepaling van invert

analyse van glucose met biosensor
omrekenfactor glucose naar invert
sinds campagne 2013 routinematig in                          
alle monsters in bietenlaboratorium

Bron: IRS jaarverslag 2013

Invertverloop 2012

Bron: Suiker Unie
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Invertverloop 2013

Bron: Suiker Unie

Beoordeling invertwaarden

Invert 
(mmol/kg 

biet)

Beoordeling % van totale 
leveringen in 

campagne
2013/2014

< 4 goed 77,8%
4 – 7 licht verhoogd 21,7%
7 – 10 verhoogd 0,4%
> 10 sterk verhoogd 0,1%

Bron: Suiker Unie
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Communicatie invert richting telers 
door Suiker Unie

overzicht invertwaarden leveringen campagne 
2013/2014 na de campagne verstuurd met 
toelichtende brochure

telers ontvangen invertwaarden van hun geleverde 
bieten vanaf campagne 2014/2015 op hun 
kwaliteitsopgave

(nog) geen onderdeel van huidige WIN en 
uitbetalingsregeling

Wat verhoogt invert?
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Bevroren en weer ontdooide bieten

Rotte of zieke bieten
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Sterk beschadigde bieten

Schimmelvorming
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Te hoge bewaartemperatuur

Bladresten
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Hoe invert laag te houden?

Rooikwaliteit
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Juiste teeltmaatregelen en resistenties

Droog bewaren
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Vorstbescherming

Temperatuurcontrole
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Hoopvorm
Langgerekte dakvormige hoop heeft de voorkeur

max. 2,5 m hoog
(i.v.m. kans op broei)

Nader IRS-onderzoek invert

effect ras op mate van invertvorming

effect stressomstandigheden tijdens groei  
op invert (droogte, bladschimmels, 
boriumgebrek, etc.)
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Samenvatting

houd invertgehalte laag voor een goede 
bietenkwaliteit
teler heeft invloed op het invertgehalte in de 
biet: 

kiezen voor juiste teeltmaatregelen en 
resistenties
goed rooiwerk met weinig beschadigingen 
en tarra
gerichte aandacht voor bewaring

Dank voor jullie aandachtDank voor jullie aandacht

e-mail leijdekkers@irs.nl
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