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-1L.Literatuur
1.1 Micromethoden
Dehoudbaarheidvanbleten,Indezinvanresistentie tegenrotting,
kanwordenbepaald doorstukjesbietmet sporenvaneenbepaaldeschimmelcultuurtèihöcüïerenendannategaanhoesnelenhoediepdeschimmel
het stukjeIheenbepaaldetijdbijeenbepaaldetemperatuur aantast.Nelson
enOldemeyer (28)werktenb.v.met stukjesbietdiewerdenverkregendoor
uitdebieteenoverlangse sector,met eenhoekof "dikte"van20°tesnijden
enuithetmiddenvandezesector eenstukjetenemenvanb.v.5'c m lengte.
Het ondereindevanditstukjewerd geinoculeerd doorereendruppelInoculum
opaantebrengen.Het Inoculumwerd bereid uiteenrelncultuurvaneenstam
van Phomabetaewaarvandepathogèneaardbewezenwas.Degeïnoculeerdë
stukjeswerden4wekenbewaard bij7,5°Cof11dagenbij12,5°C Innagenoeg
metwaterdampverzadigdelucht.Nadebewaringwerdendestukjeslongitudinaaldoorgesneden opdeplaatswaarophetinoculumwas aangebracht.Dediepte
waarinhetrotwasdoorgedrongenwasdanhet criteriumwaaropdehoudbaarheid
werd gebaseerd.
VolgensNelsonenOldemeyerhebbendeRussischeonderzoekersBroyakovr,\rj
enShevtchenkoeendergelijk onderzoekgedaan.Zewerktenmet eencultuur
vanBrotrytis cinerea.De stukjesbietwerdengedurende5à6dagenbij25°C
bewaard.Gaskill (14-)gebruikte alsinoculum eenpapje,datverkregenwerd
doorrotenaangrenzend gezond weefselvaneenbietfijntehakselenente
mengen.
VolgensNelsonenOldemeyer isdemethode geschiktvoorkwekerswerk,
waarbijdehoudbaarheid vanIndividuele "moederbieten"moetwordenonderzocht,terwijlvandezebletenooknogzaad gewonnenmoetworden.Volgens
deze onderzoekers isvoortoepassing opgroteschaal echternognaderonderzoeknodig,o.a. inverband met:
a.hetmeestgeschikte inoculum;welkeschimmel ofgroepvanschimmelsmoeten
wordengebruikt;
b.debeste incubatietljd; hoelangmoetendestukjeswordenbewaard;
c.demeest geschiktebewaartemperatuur.
Bijeenoriënterend onderzoekbijbleten,afkomstigvanonzebemestingsproefvelden,werd doorMooi (mondelingemededeling)gewerktmetdwarsebietenschijven,van3-1cm dikte.Afhankelijkvandegroottevande schijven
werdenzeop3of5plaatsenmet eertBotrytiscültuurgeinoculeerd.Inde
schijfwerden10mmdiepegaatjesgeponst;indezegaatjeswerden ponsstukjes
Botrytisoultüurgebracht.Daarnawerdendepónsstukjesbietweer indegaatjesopdeentpohsjesteruggebracht.Tënslottewerd hetgeheel,omuitdroging
tevoorkomen,métparaffinedichtgestreken.Hetdichtmakenmet paraffine
bleeknoodzakelijk tezijn,omdatbijdergelijke entproevendevochtigheid

vandoorslaggevende betekenis Is;bijuitdroging treedtveel snellerrot
op.Naeenmaand bewaren,bij10°CingeslotenPetrischalen,werd aande
bovenkantvandeschijfeenschijfjevan1cmdikteafgesnedeii.Hiej^oor
ontstond,juistopdedieptewaaropdeentponsjes,warenaangebrachteen
snijvlak.Deuitbreidingvanderotaantastlngindit snijvlakwerdgeplanimetreerd enalsmaatvoordehoudbaarheid.beschouwd.Opdezewijzewerd
duseenmaatgevondenvoor deuitbreidingssnelheidvandeschimmel inhet
levende,volledigturgescente bietenweefsel.Hetwasduseennabootsing
vandéuitbreidingvanhetrot indeaangetaste,biet.Deinfectiezoals
dieb.v. ineenbietenkuil optreedt isIetsanders enstaathier inprincipeookbuiten.
Devolgens deze "schijvenmethode".bepaaldehoudbaarheid bleekslechts
eenvrijgeringe overeenkomst tevertonenmetde-opanderewijzebepaalde
houdbaarheid.Voor eengrootdeelzaldi.tveroorzaakt zijndoorhet feit
datbijde "schijvenmethode"gewerktwerd metslechts5bietenperbemestingsobject.Voorhetkarakteriserenvandehoudbaarheid vanverschillendepartijenbietenzullensteedsgroteaantallenbieten,b.v. 50-stuksper
partij,onderzochtmoetenworden.Voor eenonderzoekvangrote aantallen
bletenisde "schijvenmethode"echterveel tebewerkelijk. Inprincipe
iseendergelijkemethodewelgeschiktvoorkwekerswerk,wanneer tenminste
gewerktwordtmetzodanigebietenstukjes,datdebietzelf#oggeschikt
isvoorzaadproduktle (4,15,17,27,2ß).Verder isdezemethode geschikt
wanneermenb.v. devirulentievanverschillende schimmels,ofvanverschillende physio'svaneenbepaalde schimmelwilbestuderen,zoalsdoor
GaskillenSaliskar (16)is,gedaanmetbietenBchljvenendoorTompkinsen
Pack (37)metgehelebieten.
. •
Ookdehoudbaarheid Indezinvandematevanoptredenvanademhalingsverliezenaandrogestof,dusdebewaarkwaliteit,kan-wordenbepaald met
behulpvanmicromethoden,waarbijdusmet stukjesbietenweefselwordtgewerkt.Dergelijkemethodenzijno.a^uitgewerkt doorNelsonenOldemeyer
(28)endoor Stout (36),RoubaixenLazare (31).Dezemethodenzijngeschiktvoor onderzoekvanindividuelebieten,zoalsvoorkwekerswerknoodzakelijkis.
Bijnauwkeurigwerkenkunnenrelatieveverschilleninbewaarkwaliteit
vanverschillende "moederbleten",redelijknauwkeurig totuitingkomen.
Voor onderzoekvanverschillende partijenbieten,ofvoor onderzoekvan
deinvloed vandebewaarmethoden,zijndeze
raicromethoden
mindergeschikt;
enerzijds omdatbijwerkenmetstukjesbietdebewaarmethodezeersterk
afwijktvandieIndepraktijk,anderzijdsomdatvoorhetkarakteriseren
vanpartijenbieten,tegroteaantallenbietenonderzochtmoetenworden.
Wijhebbendaaromlievergewerktmetvrijgrotepartijenbieten,of
vrijgrotemonstersdaaruit,b.v.van100bieten.Eventuele mogelijkheden
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- ï.2Macromethoden
Doorveleonderzoekers (7,11,l8,20,21,23,24,25,3^)isdehoudbaarheid vanbietenonderzochtbijbewaringvangrotepartijeninkuilenen
kelders,opovereenkomstigewijze alsookindepraktijkgebeurt.Bijdit
onderzoekoppraktijkschaalwordt hetrotverliesmeestalbepaald doorwegen
vanhettotalegewichtvandeuitgekuildemassaen,nauitzoekenvanderotte
bietenenuitsnijdenvanhetrotuitdeaangetastebieten,wegenvandegezond
geblevenmassa,waaruithetgewichtvanhetrotwordtberekend.Voordebepalingvandeverliezenaandrogestofwordt aanmonstersbietenhetdrogestofgehaltebepaaldvandebietenvoorennadebewaring.
Daarnaast isdoorveleonderzoekers (8,12,13,30,32,39)gewerktmet
kleinepartijenbieten,z.g. bewaarmonstersvan20à100bieten,dieopeen
bepaaldewijzewordenbewaard.Dezebeldemethodenzijnookdooronstoegepast.
2.Kullonderzoekoppraktijkschaal
2.1 Onderzoeknaarhetverliesdoorrotting
Wanneerhetgaatomeenonderzoeknaarhetoptredenvanrotbijverschillendekullmethoden,dankandeuitvoeringvandekullaanlegeenvoudigzijn.
Omdepraktijkomstandigheden zoveelmogelijktebenaderenwordt inhetalgemeengewerktmetkuilenvanongeveer 5tonbieten.Hetknelpuntbijhetonderzoekisdemoeilijkheid,datdebietenindetevergelijkenkuilenvolkomen
gelijkwaardigmoetenzijn,indezezin,datdebieten iniederekuileen
goedesteekproefvanhetzelfdeuniversumzijn.
2.1.1 Kullaanleg
Afhankelijkvandeproefopzet iséénvandeonderstaandewerkwijzen
gevolgd.
1.Allevoordekuilproefbestemdebietenwordennahetrooienaaneen
grotehoopgeredenopdeplaatswaardetevergelijkenkuilenzullen
wordenaangelegd.Wanneerwenub.v.driekullmethodenmetelkaar
willenvergelijken,danwordendebietenvandegrotehoopb.v.met
eenkruiwagenzogelijkmatigmogelijkoverdedriekuilenverdeeld,
doordeiekruiwagennaarkuil1,de2 e naarkuil2,de3 enaarkuil3.
de4 eweernaarkuil1terijdenenz.Perkruiwagenwordt steedseenzelfdeaantalbietengenomen,b.v.26.Telkenswanneer eenkruiwagen
aandekuilgeredenwordt,wordteenbiet (de26 e )opzijgelegd.
Hetaantalopzijgelégdebietenwordtnaafloopgeteld,zodatook
hetaantal ingekuildebietenbekend is.Otneenindruktekrijgen

vanhetpercentage aanklevende grond bijde ingekuildebieten
wordt telkensde1 0 ekruiwagenperkuilnietaandekuilgestort,
dochopeenhoopje apart.Dithoopjebietenwordt "vuil"gewogen.'
Daarnawordendebietenschoongepoetst of-gewassenende
schonebietenwordengewogen.Uithetverschil ingewichtmet
de "vuile"bietenwordthet %tarra,berekend.Bovendienwordt
uithetgewichtvanhetberekende aantal schoongepoetstebieten
hetgemiddelde nettobietgewicht berekend. Aandehand hiervan
wordt eenredelijke schattingvandegewichtshoeveelheid bieten
perkuilverkregen -hettotaleaantalbietenperkuil isook
bekend -zodatdeordevangroottevandeteonderzoekenkuilen
bekend is.De schoongepoetstebietenzijnminofmeerbeschadigd enwordendaaromnietmeer indeproefkuilen opgenomen.De
hierbeschrevenmethodevoldoet uitstekend,dochhetnadeelis,
datopdezewijzeb.v.geenverschil gemaakt kanworden inrooitijdvandebietenindeverschillendekuilen.
2.Willenweb.v.de oogstmethode indetevergelijkenkuilentot
uitdrukkingbrengen,b.v.vergelijkenvaneenkuilmetvroeggerDoideeneenmet laatgerooidebieten,danwordtuitgegaanvan
het teveldestaandegewas.Omnutezorgendatdebietenin
iederekuilgelijkwaardig zijn,wordthetperceel "volgenseen
proefveldschema"geoogst.Meestalisditschemazeer eenvoudig
enkomendebietenvanenkelelengterijenvanhetperceel in
éénkuil terecht.Verderwordt opdezelfdewijzealsbijmethode
1 hettotaal aantal ingekuilde bietengeteld enwordt geregeld
eenkruiwagenbietenapartgehoudenvoor detarra-bepaling.
Inhet algemeenwordendekuilenopdegrond aangelegd,vaak
echter ookwel25cmindegrond omgrond terbeschikking te krijgenvoorhet afdekkenvandekuil.Breedte aandevoet -2m,hoogtevanafdevloervandekuil-1,50m,lengtenaarbehoefte.Gedurendedebewaarperiodewordendekuilenenkelemalenopvoorkomen
vanrotgecontroleerd enwordtgeregeld detemperatuur opgenomen.
2.1.2 Uitkuilen
Bijhetopruimenvandekuilenwordthetpercentagerotbepaald.Afhankelijkvandegewenstenauwkeurigheid gebeurtditvolgenséénvandeonderstaandemethoden.
1. Gewichtsbepaling
Bijhetuitkuilenwordendebietenvaneenkuilvoorde
voetweginmandengedaan,gezonde,aangetaste enrottebieten
door elkaar.Telkens 15bieten inéénmand.Deeerstetweemanden

- 5wordenverwijderd,dederd«wordt opeenapartehoopgegooid enzo
vervolgens.Debietenvandeapartehoop,diei/3vandetotale
hoeveelheid bietenindekuilomvat,wordenschoortgepoetst engewogen,dusdegezonde,deaangetaste enderottebietenbijelkaar.
Vervolgenswordenderottebietenverwijderd enuitde aangetaste
bietenwordthet aangetastedeelzogoedmogelijkuitgesneden.Daarnawordendeovergeblevengezondebietenplusdegezondedelenvan
deaangetaste,bietensamengewogen.Hetverschilmethet totalegewichtvandegezondeplusaangetaste plusrottebietenishetgewicht
vanhetrotenditwordtuitgedrukt inprocentenvanhet totale
gewichtvandebemonsterde bieten.Ditishet$ rotdatwordtopgevat alsmaatvoordehoudbaarheid.
Bijgrotekuilenwordtinplaatsvanl/3 ookwell/4of 1/5
vandetotalehoeveelheid bletenindèkuil opdezewijzebewerkt.
UitbeschouwingenvanNiélenc.s. (29)kan'wordenafgeleid dateen
dergelijkevereenvoudiging;waarbijdantoch-nogmetminstens1000
bietenwordtgewerkt,wéltoelaatbaaris.
2. Schattingsmethode
Aangezienhetuitsnijdenvanhetrotuitaangetastebietenzeer
bewerkelijkis,wordthet %rot invelegevallendoorschattingbepaald.Bijhetuitkuilenwordendebietengesorteerd ingezonde,
aangetaste, enrottebieten,'dieopdrie apartehoopjesworden
gegooid engeteld.Derotaantastingvandeaangetastebietenwordt
nuperbietgeschat ineencijfer tussen0enlo-Ois totaalrot,
10isgeheelgezond -endezecijferswordenalleopgeteld.Door
dezebietenmeteenhakmes eenkeerdoortehakkenkanderotaantastingperbiet inhet algemeenbehoorlijkwordenvastgesteld.
Het "%gezond" (=100 -%rot)wordtnuberekend alsvolgt:
Steldater5000bietenzijningekuild.Hiervanzijnernog
3000gezond.Gezondebietenkrijgeneen "gézondhéidscijfer"10,in
totaaldus30.000.500bietenzijntotaalgerot,dezekrijgeneen
"gézondhéidscijfer"0,intotaaldus0.Verder zijner1500aangetastebieten,waarvande somvandeschattingscijfersvoor"rot"
(eigenlijkvoor "gezondheid")9000is.Het totale "gézondhéidscijfer"
bijuitkuilenisdan30.000+0+9000=39.000.Wanneer alle5000
bietengezondgeblevenwaren,danzouhet "gézondhéidscijfer"50.000
geweestzijn.Het f gezond isdus |?•000x 100=78$.
Inhetalgemeeniserweinigverband tussendegroottevande
bietenderotaantastingbijeenbepaalde partijbieten.Hetzijn
dus'in';hetalgemeennietinhoofdzaakdegroteofdekleine,bieten
dieheteersterotten.
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danookgebleken datdevolgensdezeschattingsmethodeverkregenresultatengoed overeenstemmenmetdieverkregen,uitde
veelmeerbewerkelijke gewichtsmethode.Bij:eenvoudige,proeven
isdeschattingsmethode daaromveel toegepast,waarbijvaakop
overeenkomstigewijze alsbijmethode 1slechtsl/jvandetotalekuilopdebeschrevenwijzewerd geschat.
3.Tellenvanhet aantalrotteenaangetastebleten
Insommigegevallenzijndeproevendoorderdenuitgevoerd
enwaserzeerweinigtijd voornauwkeurig onderzoek. Indiegevallenwerd eenbeeld vandegezondheidstoestand vandebieten
verkregen,door bijhet opruimenvandekuilenhet aantalgezonde,lichtaangetaste,zwaar aangetaste entotaalrotte bieten
tetellenendezeaantallen inprocentenvanhettotaal aantal
ingekuildebietenuittedrukken.Licht aangetastebietenzijn
diewelke indepraktijknogopgevoerd zoudenworden,terwijl
zwaar aangetaste evenalsrotteweggeworpenzoudenworden.Het
spreektvanzelf,datbijdebeoordelingvan "lichtaangetaste"
en "zwaar aangetast"bijalletevergelijkenkuilensteedseenzelfdemaatstaf aangehoudendientteworden.Dit schattendient
danookperproefdoordezelfde persoon ofgroepvanpersonen
voor iederekuiltegeschieden.
2.2 Onderzoeknaarrotverlies enademhalingsverlies aandrogestofensuiker
Wanneer deverliezen aandroge stofensuikerbepaald moetenworden,
isdeuitvoeringvandeproefingewikkelder.Opdeeersteplaatsmoet
voldaanzijnaandeeis,datdebietenindetevergelijkenkuilengelijkwaardigzijn.Bijhetopbouwenvandekuilenwordt daarom eenwerkwijze
toegepast alsbeschrevenonder2.1.1.
Bijhet inkuilenmoetenwewetenhetnettoversgewicht enhetdrogestof- ensuikergehalte vandebieten,waaruit dehoeveelheid ingekuilde
drogestofensuikerwordtberekend.
Bijhetuitkuilenmoetenwehetnettoversgewichtvandeuitgekulldemassa (gezond plusaangetaste plusrotte bleten),hetdroge-stof-en
suikergehaltevandeovergeblevengezondebietenenhetpercentagerot
kennen.
Bepalenvanhet nettoversgewicht vandebieteniso.a. nodig omdat
bietentijdensdebewaarperiodemeestalveelvanhunaanhangendegrond
verliezen.Dezedroogt nl.meestal openzaktnaardebodemvandekuil.
Zoudenwehetbrutogewichtbepalen,danwordtnadebewaarperiode een
deelvandeoorspronkelijke aanhangendegrond niet teruggewogenendus

-7alsbewaar-verliesbeschouwd,wat kennelijknietdebedoeling is.Vandevolgendedriewerkwijzen isdetweedemeestaltoegepast.
2.2.1 Methodevan totaal-weging
Hetbruto,gewichtvande intekuilenbietenwordtbepaald -b.v.
opeenweegbrug -endehoeveelheid aanklevendegrond -het %tarrawordtbepaald aandehand vaneenaantal tarramonsters.Hetwegen
opdeweegbrug iszeernauwkeurig.Debepalingvanhet %tarrakan
echtervrijaanzienlijke foutenmeebrengen,zodat eennauwkeurigeen
vaakherhaaldebepaling noodzakelijk is.Erwordt voorgezorgd het
%tarratebepalenvanbietenzoalszeopdewagenkomen.Degrond die
danopdewagen achterblijft kanverwijderd worden,omdatbijhetuitkuilenookweerhet %tarrawordtbepaald enwe duswetenhoeveel
nettobietgewiehtjLnenuitdekuil isgekomen.
Bijhet ladenvandewagenwordtgeregeld eenpartijtjevan50
bieten inmandengegooid inplaatsvanopdewagen.Dezebletenworden
"vuil"gewogen,schoongemaakt enweergewogen.Uithet gewichtsverschil
wordthet %tarraberekend.Uiteenpartijvan5tonbietenworden10
tarramonsters van50bletengenomen.Uit deze10monstersvan50schoon
gepoetstebietenworden5-10monstersvan25bietengetrokkenvoor
chemischonderzoek.Derestvandeschoon gepoetstebietenwordtniet in
dekuilopgenomen.
-'
Bijhetopruimen-vandekuilwordenzt)mogelijkallebietenschoon
gepoetst,opeenwagengeladen engewogen.Isdit tebewerkelijk,dan
wordenbijhetladenvandewagen1000à1500bieten-b.v. l/k vande
totalekuil -apartgehoudendoorb.v. telkensde4-emand opzijtegooien.
Vandezebietenwordthet %tarrabepaald doorwegenvande"vuile"
ende "schone"bieten.Daarnawordtuit deze tarramonsters het %rot
bepaald volgensde"gewichtsmethode".Tenslottewordenuit deovergeblevengezondebietenuitde tarramonsters,5-10monstersvan25
bietengetrokkenvoor chemisch onderzoek.Hiervoorwordenalleengezonde bletengenomen,omdatbietenwaarvanhetrot isafgesneden
tijdenshetvervoer teveel zoudenuitdrogen,beschimmelenenz.
2.2.2 Bepalenvanhetgemiddelde nettobietgewicht
Viewilleneenkuilaanleggenvanb.v.5tonbieten.Bijhetinkuilenwordthetgemiddeld bietgewicht bepaald aandehand van20
monstersvan50bieten,dienauwkeurig schoongepoetst engewogen
worden.Dezemonstersworden zomogelijkgenomen inhetgewaste
velde,dooruitderijengerooidebietenopregelmatige afstanden
eengroepjevan50bietenapart tehouden.Liggen degerooidebieten
opeenhoop.,danwordttijdenshetopbouwenvandekuil geregeld een

monstervan50bletenapartgehouden.Tellenvanhet totaalaantal
bleten IndekuilIsgewenst omtewetenhoegroot ("zwaar")de
kuil is,dochhet Isnietnoodzakelijk.
Uithetgewichtvande20monstersvah50schoongepoetste'
bletenwordthetgemiddeld nettobietgewichtbijInkuilen "b"berekend.Verderwordenuitdezeschoongepoetstebletendemonsters
voor chemischonderzoekgetrokken.Derestvandeschoongemaakte
bletenmagnietIndekuilgebrachtworden,omdatzeminofmeer
beschadigd zijneneerder gaanrottendandenietschoongepoetste
bieten.
Bijhetopruimenvandekuilwordthetgemiddeld nettobietgewichtweerbepaald aandehand van2Qmonstersvan50bletendie
successievelijk apart gehouden enschoongemaaktworden.Indeze
monstersmoeten indezelfdematerotte,,aangetaste engezondebleten
voorkomen alsindekuil.Uithetgewicht vandeschoongepoetste
gezonde plusaangetaste plusrottebietenwordthetgemiddeld netto
bietgewicht "bgr" (gezond plusrot.):berekend.Naafsnijden enverwijderenvanhetrotwordt deovergeblevengezondebietenmassagewogenenhetgewichtvanditgezonde deelwordtdoor hetzelfdeaantal gedeeld alseroorspronkelijkbieteninhet "gezond plusrot"
aanwezigwaren.Degeheelrottebietendieweggeworpenzijnworden
dusmeegeteld.•Hieruitvolgthetgemiddeld nettobietgewicht " b "
(gezond).Kuisb g r -b =b r (rot)enb r xn favanb = %rot.
. Dezewerkwijze iseenvoudiger dandevorige.Bijproeven opafgelegen plaatsenIseenvoordeel datgeenweegbrug nodig is..Bijvergelijkingvandebeidemethodenbijeenserieproefveldenin19^9/50
bleek,datdestandaardafwijkingvandebepalingvanhetverliesaan
drogestofbijdemethodevandebepalingvanhetgemiddeld bietgewicht,nauwelijks hogerwasdanbijdemethodevandetotaal-weging.
Wanneerdebietenveel tarra bevatten;b.v. 30$zoalsbijbietendie
alsproefobjectmetveel aanhangendegrondwordeningekuild,dan
isdemethodevanhetgemiddeld bietgewicht zelfsnauwkeuriger.Bij
demeesteproeven oppraktijkschaal (1,2)isdaaromvolgensdeze
methodegewerkt.
Wanneer nauwkeurigvolgens eenvanbeidemethodenwordtgewerkt,
kandestandaardafwijkingvandebepalingvanhet ademhalingsverlles
aandrogestofineenenkelekuilgesteld wordenop5kg per100kg.
ingekuildedrogestof.Gemiddeld bedraagthetademhalingsverlles bij
bewaring ineenkuiltot1 aprilongeveer 12kgper 100kgIngekuilde
drogestof.Inverband metdestandaardafwijkingvandebepalingis
ditverlies dusnauwelijks aantoonbaar.Infeitegebeurthetdan
ookweldaterindeplaatsvan eendroge-stofverlieseendroge-

stofwlnstwordtgevonden (1,2)hetgeenuitsluitend uitproeffouten
verklaard kanworden.Inhetalgemeenishetvoorhetverkrijgenvan
redelijkbetrouwbare gegevens noodzakelijk tewerkenmet een flinke
serie proefkuilen.
2.2.3 Bewaringvanmonsters indekuil
Terbepalingvandedroge-stofverliezenwordt door verschillende
buitenlandse onderzoekers gewerktmetmonstersbietendieopverschillende plaatsen indekuilwordenaangebracht.Eenenkelemaal isdeze
methode ookdooronstoegepast.
Vergelekenwordenb.v. 5kuilenvan5ton.Iniederekuilworden
nu10monstersvan100bietenaangebracht,opverschillendeplaatsen,
regelmatigdoordekuilverspreid,waaraan allebepalingenworden
verricht,terwijlderestvandehoop alsvulmateriaal fungeert.De
monstersvan100bietenwordenb.v. ingaasrollenvankippengaasverpakt.Demonsters indegaasrollenmoetengoedemonsters zijn,volkomen
gelijkwaardig aanelkaar enaandemonsters inde anderetevergelijken
kuilen.
Debietenwordenbijhetinkuilenvoorzichtig schoongepoetsten
gewogen.Hiermee ishetnettoversegewicht vandebietenbekend.Het
droge-stofgehaltebijhet inkuilenwordt permonsterbepaald aaneen
monster^an25bietenvoor chemischonderzoek.Dit ismogelijkdoor
oorspronkelijkmonstersvan125bietentemaken,waarvaner100inde
gaasroikomenen25voor chemischonderzoekbestemdworden.
Aanheteindvandebewaarperiodewordende "bewaarmonsters"van
100schoongepoetstebietenweergewogen.Daarnawordthet %rotbepaald volgens de "gewichtsmethode".Vervolgens wordtuit de overgebleven
gezondebieteneenmonstervoor chemisch onderzoekgetrokken,doorde
bietenopeenrijtje teleggenenerb.v. omdederdebiet eenbiet
voorhet "chemischmonster"uit tenemen.
Voordeberekeningvandeverliezenindegehele kuilwordthet
gemiddelde van allemonsters indekailgenomen.Hetbleekdatdebewaarverliezen sterkuiteenlopen opverschillende plaatsen inde kuil. Het
isdaaromnoodzakelijkdat de "bewaarmonsters"regelmatig doorde
gehelekuilzijnverdeeld entevensdatze inalletevergelijken
kuilenopdezelfdemanierverdeeld zitten,
Het isnoodzakelijk,datdevoorallétévergelijkenkuilen"
gekozen "bewaarmonsters"preciesgelijkzijn.We nemendezemonsters
daarom allemaal vaneenzelfdekleine partij,b.v. eenbepaaldevracht.
Steldatwe5kuilenwillenvergelijken.We-hebbendanb.v.5x 10=
50gelijkwaardigebewaarmonsters nodigvan100bieten.Weleggende
gekozenvracht "monstersbieten"uit in50rijenvan125bletenvan
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25bletenvoor chemischonderzoek,dooromde5bietenereenvoor
het chemischmonsteruit tehalen,tebeginnenbijdederdebiet.
Daarnanemenweuitderijen-waarin100bietenovergeblevenzijndemonstersvoor degaasrollenalsvolgt:
Uitrij1:biet1inmonster 1,biet2inmonster2enz.,biet51
inmonster1,biet52inmonster2enz.,biet100in
monster50.
Uitrij2:biet1inmonster 50,biet2inmonster 1.,biet3in
monster2 enz.,biet51inmonster50,biet52inmon•ster1,biet 53inmonster 2enz.,biet100inmonster
Uitrij3sbiet1inmonster ^9,biet2inmonster 50,biet 3in
monster 1,biet 4inmonster2enz.,biet 51inmonster
4-9,biet52i'nmonster 50,biet53inmonster 1,biet5U
inmonster2enz.,biet100inmonster HSenz.
Opdezewijzebereikenwe,dat inallemonstersuit elkerij
tweebietenzittenendat intedermonster eenkeer degrootste,een
keerdeopeennagrootste enz.zit.
Hetvoordeelvanwerkenmetmonsters inbietenkuilen isdat
hetnauwkeurig kanzijnenvrijeenvoudig is.Hetgrotenadeelis,
datdebietenindegaasrollen eengeheelafwijkendebehandeling
ondergaan.Zeworden (voorzichtig)schoongepoetstengaanbijhet
monsternemenvaakdoordehand,waardoorzebeschadigd engekneusd
worden.Debietenkunnennietmetaanklevendegrond ingekuild worden
aangeziendaneentarrabepalingnodig isdiedénauwkeurigheid aanzienlijkvermindert.Hetgevolgis,datderottingende ademhaling
indebewaarmonsters indegaasrollengroter isdanbijbietenmet
normalebehandeling.
Bovendienwordt hetresultaat sterkbepaald door deplaatsvan
demonsters Indekuil.Bijplaatsingbovenindekuilenaande
zuidzijdevindenwe aanzienlijkmeerrottingdanonder indekuil
enaandenoordzijde.Deverkregenresultatenzijndaaromminder
goed over tebrengen opnormale praktijkgevallen.
3.OnderzoekInsmalle proefkullen
Wanneerwedeinvloed vandemilieuomstandighedenwaarindebietenzijn
gegroeid,willenonderzoeken,danzijnwe praktisch aangewezen opbietenafkomstigvanproefvelden.Immersdetevergelijkenbietenmoetenzoveelmogelijkgelijkwaardig zijn;zemogenalleenverschillen indeteonderzoeken
factor,bwV.N-bemesting ofzaaitijd.Bietenafkomstigvanverschillendeprak-

- 11tijkperoelenzijnmeestalnietgeschikt,aangezienwedantallozeonbekendefactoren (ras,perceelsinvloeden enz.)binnenhalen.Hetgevolg Is,datwevoorons
onderzoekslechtskleinehoeveelhedenbletenterbeschikkinghebben,zodathet
nietmogelijk isgroteproefkuilenoptezetten.
DoorBeJong (22)werddehoudbaarheid vanverschillende partijen aardappelen
bepaald doormonstersaardappelentebewaren inkunstmatiggekoelde cellenbij
2oc.Naastdewaarde alspootgoed vandebewaarde aardappelenwasdaarbijhet
optredenvanroteenmaatvoordehoudtaaarheid.
Eendergelijkebewaringinkoelcellen isookdoor onstoegepast.Inhet
algemeenwaserechterveelteweinigruimteinkoelcellenbeschikbaar omdit
opgroteschaaltekunnendoen.V/ehebbendaarom anderemethodengezocht ener
b.v.aangedachtomdemonstersvandeteonderzoeken objecten ineengrotepraktijkkuilonder tebrengen,waardoor een "normalepraktijkbewaring"verzekerd
zouzijn.Dezemethodeheeftechterhetnadeel,datdeverschillende monsters
danopuiteenlopende plekkenindekuil aangebracht zoudenworden,wateenbehoorlijkevergelijkbaarheid dermonstersuitsluit.Het "rottingsgevaar"opverschillende plaatsen ineenkuil looptzoalseerder gezegd sterkuiteen,terwijl
ookminofmeer overeenkomstige plaatsen,alsgevolgvanvariaties indeomringendebieten,slechtszeldengoedvergelijkbaar zijn.
Eengoedemethode omdeonderlingevergelijkbaarheid vandemonsters teverzekerenisdeaanlegvanlangesmalleproefkuilenzoalsdoorhet I.V.R.O.wordt
toegepastbijhetvergelijkenvandehoudbaarheid vanverschillenderassen.Hierbijwordendemonsters achterelkaar ineensmallekuil (greppel)bewaard.Een
„nadeelvandezemethode is,datzevrijsterk afwijktvandekuilbewaring inde
praktijk.Debietenzijnindergelijke smalle kuilenmeestalbeter houdbaar dan
bijnormalebewaring.
Wanneermendekuilechter langgenoeg intactlaat,tredenmeestalbelangrijkeverschillen inrotaantasting op,dieeenredelijke onderlingevergelijking
vandehoudbaarheid mogelijkmaken.Ter controlewerd doorhetI.V.R.O.inenkele
gevallennaastdekleine "monsterkuil"eengrotere kuil aangelegd,nagenoeg op
praktijkschaal.
Deresultatenvanbeidetypenkuilenwarensteedsgoedmet elkaar Inovereenstemming.Bijonsonderzoekwaseveneens enkelemalen eendergelijke controle
mogelijk,Daarbijwerd eveneens eenbehoorlijke overeenstemminggevonden.
3.1 Bewaarmonsters
Gewerktwerdmetmonstersvan100bleten,dieeengoedgemiddeldevertegenwoordigenvanhetbetrokkenveldjevanhetproefveld.Evenalsbijmonsters
voor chemischonderzoekwerdendezebewaarmonsters getrokkendooruitleggen
van,grootnaarkleinvanallebietenvanhetveldje.Afhankelijkvanhetaantalbietenperveldje (250à300)werd danb.v.iederederdebietgenomen
voorhetbewaarmonster.
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dieuit "gemiddeldebieten"bestonden..Bijdesamenstellingvanhetbewaartnonsterlietenzedegrootste endekleinstebietenvanhetveldje
buitenbeschouwing,metdebedoelingdehomogeniteit vanhetmonsterte
vergroten.Wijhebbeneendergelijkekeuzenooitdurventoepassen,omdat
weerdannooitzekervanzijndathetmonster ookhetveldjegoedvertegenwoordigt.
Wanneerweb.v.dehoudbaarheid vergelijkenvanbietendiebemest
zijnmet 100kgK O perhaofmet 300kgK ? 0pérhaenwegaannueen
keuzemakenuitdebietenvandieveldjes,danishet de"vraagofhet
K-effect indiegekozenbietenopeenovereenkomstigemanier totuiting
isgekomenalsinhetgeheel vanallebietenvanhetveldje.Daar komt•
nogbij,dathetdevraag isinhoeverre dooreendergelijkekeuzede
homogeniteit vanhetbewaarmonsterwordtvergroot.Wijhebbenerdaarom
altijd naargestreefd tewerkenmetbewaarmonsters dieeenzovolledig
mogelijkevertegenwoordigingvoorstellenvandetebemonsteren partij.
3.2 Inkuilen
Bijhetinkuilenwordendemonstersvanieder objectopvolgorde
achter elkaar ineenkuilgelegd vandevolgendeafmetingen (dekniet
meegerekend),breedte ko cm,diepteindegrond 20cm,hoogtevanafde
bodem40cm (dusnog20cm bovenhetmaaiveld).Dekuilwordt afgedekt
met eenlaagstro enverder grond,afhankelijkvanhetweer«
Omdepartijtjesuit elkaar tekunnenhoudenwordendebietenzogestapeld,dat aandetweeeindenvaniederpartijtjedebietenmetdekoppennaarbuiten enmetdewortels naarbinnengericht zijn.Opdescheidingvantweemonsterszittendebietendusmet dekoppentegenelkaar.
Binnenhetpartijtjeliggendebietenminofmeerwillekeurigdoorelkaar.
3.3 Uitkuilen
Meestal isd.m.v. smalleproefkuilenalleendehoudbaarheid inde
zinvanresistentietegenrottingbestudeerd.Inhetvoorjaarwordtde
kuildaarompasopgeruimd,wanneer inernstigematerot isopgetr-eden.
Hetmeestgeschikte tijdstipvanuitkuilen isaangebrokenwanneerde
slechtsthoudbarebietenreedsvrijwel geheelgerotendebesthoudbare
nogvrijwel geheel gezond zijn,omdatdandeverschillen in#rotzo
grootmogelijk zijn.Zeervroeg opruimen,b^v-wanneer ookIndeslechtst
houdbaremonsters noggeenrot isopgetreden,heeftgeenzin,omdatdan
geenverschilleninhoudbaarheid wordengevonden.Omdezelfderedenisook
telaatopruimen,d.w.z.wanneer allemonstersreedsvrijwelvolledigzijn
gerot,zinloos.Alsmaatvoordehoudbaarheidwordendeverschillenin%
rotgebruiktzoalsdiegevonden-wordenbijdeteonderzoekenmonstersdie
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Bijhetcpruimenwerd het %rot somsbepaald volgensde "gewichtsmethode",
dochmeestalvolgensdè"schattingsmethode".
Opdezelfdewijzealsdegezondheidstoestand vanhetmonster doorschattingwerdbepaald,werd invelegevallen ookeenschattingscijfer voorspruitingenwortelvormingbepaald.Voor spruiting envoorwortelvorming kreeg
iederebieteencijfervan0tot10enhet totaalgemiddelde cijfervanalle
bietenvaneenmonsterwashet schattingscijfervoor spruiting ofwortelvorming
vandatmonster.
Hetbepalenvandeademhalingsverliezen aandrogestofvandemonsters
bietenineensmalleproefkuillevertweinigmoeilijkheden.Debietenkunnen
bijhet in-enuitkuilenallemaalworden schoongepoetstengewogen.Het %
rotwordtdoorwegingvastgesteld.Voor chemisch onderzoekwordt eenmonster
van25bietenuithet "bewaarmonster"genomenVoorénnadebewaring.Bijdergelijke kleinepartijtjesbietenlevert ditgeenmoeilijkhedenop.
H-.Onderzoek inkoelcellen
Bijhet onderzoekvandeverschillende factorendiedebewaarmethode karakteriseren,zoalsbewaartemperatuur,vochtigheid vanhetmilieuenz.werd gewerkt
inkunstmatig gekoelde cellen,dusonderzoveelmogelijkgeconditioneerde omstandigheden.Inverbandnetdebeschikbare plaatsruimte endenoodzaakdehoeveelheid
werk tebeperken,werd gewerktmetbewaarmonstërs '.-meestalvan100bieten-die
eengoed monstervertegenwoordigenvandeteonderzoekenpartijbieten.Opgrond
vanelders (3)vermeldebeschouwingen isaangenomen,datdoor eengoedmorefcervan
100bieteneenbepaalde partijvoldoendewordtgekarakteriseerd endatookde
gevondenreactievanhetbewaarmonster opbepaaldebewaarfactorenvoldoendevrij
isvaneventueeldoorenkeleindividuelebietenveroorzaakte toevalseffecten,
zodatwemetenkeleherhalingenkondenvolstaan.Vaakwarenditdannog z.g.
"verborgen"herhalingen,b.v.bietenvaneenlatereoogsttijd.
4.1 Samenstellenvandebewaarmonsters
Wanneerweb.v.monstersbietenwildenbewarenbijdrieverschillende
temperaturen,tweeverschillende doorluchtingenentweevochtigheidstrappen,
intotaal dus3x2x2=12objecten,danwerdenuit eenbepaalde partij
bieten12-bijeenproefmet tweeherhalingen 21!-volkomen gelijkwaardige
monstersvan100bietengetrokken.Ditgebeurdevolgensverschillendeschema's,
dieinprincipe overeenkomenmetdesub2.2.3 beschrevenwerkwijzevoorhet
makenvangelijkwaardigemonsters inbietenkuilen.
Inverschillendegevallenbestondendebewaarmonstersuitmengmonsters
vanverschillende proefvelden.Wehaddenb.v.vierproefveldenmetverschillendebemestingsobjecten in2herhalingenenwildendebietenvaniederbemestingsobject opb.v.8verschillendemanierenbewaren.Iederveldjevan
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dieproefveldenkanslechts 100bietenleveren,dusveel teweinigom8
bewaarmonstersvan100bletensamentestellenvoorbewaringonderverschillende omstandigheden.Debietenvanb.v.detwee "O-veldjes"van
allevier proefveldenwerdennusamengebrachtenverdeeld in8gelijkwaardigebewaarmónsterswaarbijzodanigwerd gewerkt,datiederbewaarmonster12bietenbevattevanieder "O-veldje"vaniederproefveld. Op
dezewijze ontstondendus8gelijkwaardige bewaarmonstersvan S6 bieten
vanhet "O-veldje"gemiddeld vanvierproefvelden. Opdezelfdewijze
werdendemengmonsters vandeanderebemestingsobjectenvandevierproefvelden samengesteld.
Opdezewijzewerdenbietenvanverschillende "bemestingsherkomst"
opverschillendewijzebewaard,zodateventuele interacties tussenb.v.
bemesting enbewaartemperatuurkondenwordenbestudeerd.
4-.2 Aanbrengenvanvariaties indebewaarfactoren
Devariaties inbewaartemperatuurwerdenverkregendoordemonsters
tebewaren inkoelcellendieopverschillende constantetemperatuurwerdengehouden.Infeitewarendemogelijkhedenhierbijdoorgebrekaanvoldoendecellenvrijbeperkt enkonslechts eenvrij-klein temperatuurbereik
wordenonderzocht,datzogoedmogelijkrond dewaarschijnlijk optimale
.temperatuurwerd gegroepeerd.
Devariatie indedoorluchtingwerd aangebracht doordemonsterste
bewaren ingrotedichtekisten-75 cminkubusvorm -vangeploegd en
geschaafd hout,voorzienvaneengoed passend deksel.Dezekistenwaren
zodicht alseenhoutenkistmaarkanzijn.Ertrad indezekistendan
ookvrijwelgeenuitdrogingvandebieten openhetCO-gehaltevande
lucht liepoptot2à5$.Tervergelijkingwerdenmonstersbietenbewaard inopenlattenkisten,"kratten",waarineenvrijsterkeluchtcirculatieplaatsvond.Deventilator achterhetkoellichaam indekoelcel
hield delucht nl.vrijsterk inbeweging.Bovendienwasdezeluchtvrij
droog,aangeziendewaterdampneerslaat ophetkoudekoellichaam,zodat
debieten indekrattenvrijsterkuitdroogden.
Doordebietentijdens debewaring aldannietgeregeld nattespuitenwerdenvariaties invochtigheid verkregen.Hetnatmakengebeurde
meestal doordebietenb.v.eenmaal indeweekmet ongeveer 1literwater
per100bietenmetbehulpvaneenrügspuitnattesproeien.
Verderwerd indekoelcellendeinvloed vanmengenmetgrond enhet
gebruikvanconserveringsmiddelen onderzocht.
4.3Inbrengenenopruimenvandemonsters
Allebietenvaneenbewaarmonsterwerdenvoordebewaring zorgvuldig
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debietenzonodig -b.v.wanneer zegemengdmet grondwarenbewaard -opnieuw
schoongepoetst.Vervolgenswerdenzeindividueel gewogen,waarnahetrot
vandeaangetastebietenwerd weggesneden enhetgezondedeelweerwerdgewogen.Vaniederebietafzonderlijk -endaardoor ookvanhetmonster in
totaal -werd opdezewijzehetversgewichtsverlies enhet %rotbepaald.
Het individueelwegenvanallebietenwasnodigomnategaanwelke invloed
hetrottenheeftophetversegewichtsverlies vandebieten.
Voordebewaringwerdentegelijkmethet samenstellenvandebewaarmonsters,monstersvoor chemischonderzoekgetrokken.Wanneerb.v.volgens
eenbepaald schema24-gelijkwaardige bewaarmonsterswerdengemaakt,werden
uitdezelfde partij-enaangepast aanhetzelfde schema -.6monstersvoor
chemisch onderzoekgetrokken,welke 6monsters ieder eengoed beeld vertegenwoordigdenvandegehele partijendusookvaniederbewaarmonster. Alsuitgangsdroge-stofgehalte van iederbewaarmonsterwerd genomenhet gemiddelde
droge-stofgehaltevande6monstersvoor chemischonderzoekt
Nadebewaringwerduit deovergeblevengezondebietenvaniederbewaarmonster eenmonstervan25bietengetrokkenvoor chemisch onderzoek,waaraan
hetdroge-stofgehaltevanhetbewaarmonster nadebewaringwerd bepaald.
5. Ademhalingsonderzoek
Opgrond vandeeerdervermeldeoverwegingenwerd ookbijhetademhalingsonderzoekmetgrotebewaarmonsters gewerkt.Dezebestondenmeestaluit150bieten,
d.w.z.150à200kgbietenpermonster.Dezebewaarmonsterswerden opdezelfde
wijze samengesteld enbewerkt alsdemonstersindekoelcellen (ziety.'l).
De eenvoudigstemethode omvandergelijkegrotepartijenbietendeademhalingsintensiteit -deCO-produktie en02-opname-temeten,bestaat inhetbewaren
vandebietenineengeslotenruimte,waardoor eenluchtstroomwordtgeleid van
bekende sterkteensamenstelling.Uitdehoeveelheid doorstromende luchten
uithetverschil insamenstellingvandein-enuitstromende luchtkandande
ademhalingsintensiteit wordenberekend.
Zoalsuit oriënterend onderzoekbleekenuitdeliteratuur'bekend is (5,6,
33), ishethierbijvangrootbelang,datdesamenstelling,metnamehetC0„-gehalte,vandelucht indebewaarruimte constantblijft.Dehoeveelheid inhet
bietenweefsel (celvocht)vastgehouden COg isnl. inevenwichtmethetCO-gehalte
vandeomringende lucht.Stijgtgedurendedebewaarperiode hetC02~gehaltevande
omringende lucht,danstijgt ookhetgehalte indebiet,m.a.w.niet allegeproduceerde C0 9 wordt aandelucht afgegeven,hetgeen o.a. totuitingkomt ineen
CO?
telaagademhalingsquotiënt.fjj? .Ietsdergelijks treedtvrijwel nietopbij0 2 ,
datvrijwelniet inhetcelvochtwordtvastgehouden.
Hetwasdaaromnoodzakelijk,eenconstant C02-gehalteindeluchtvande
bijdit onderzoekgebruikte containers tehandhaven.Hierbijsteltzichnl.een
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lucht,zodatdegeproduceerde CO volledigwordt afgegeven.Uitmetingenvan
het ademhallngsquotiënt,datbijbletennormaal1is -immerssuikerwordt
verbrand tot C0 2 enH-Oonder opnamevanevenveel OpalsC0 2 wordt afgegevenkonwordennagegaan,dathetevenwichtmeestalreedsna U8uurwasingetreden.
AangezienhetCO-gehaltevandeluchtwerd gemetenmet eengewoonOrsat
apparaat (58)ookwel "haldane-gasanalyser"genaamd (26),waarmee zeerlage
CO-gehalten slechtsonnauwkeuriggemetenkunnenworden,werd hetCO„-gehalte
vandelucht indecontainers op 2%CO gehandhaafd.Ditwerdbereiktdoordé
sterktevandedoorgevoerde luchtstroom dagelijksbijteregelen.
HetCO-gehaltevan 2%werd enerzijdsgekozenomdatditmetons Orsat
apparaatvoldoendenauwkeuriggemetenkonwordenenanderzijds omdatbleek,
datdehoudbaarheid vandebietendoorditCO-gehaltenognietinernstige
mateongunstigwerdbeïnvloed.
5.1 Proefopstelling
Vooronsonderzoekhaddenwijeenstelvan 2k gasdichteIjzeren
vatenterbeschikking,z.g. containers,meteeninhoudvanUOOliter.
8vandezecontainerswarengeplaatstineenkoelcel,bij2°C,.8bij5°C
en8bij7°C.Debewaarmonsterswerdengedurendehetgehelebewaarseizoen
indezecontainersbewaard (fig.1 ) .
Omeenpraktische,gasdichtesluitingvandecontainersteverkrijgenwerd alsdeksel eenfietswielgebruikt,waarvandespakenvervangen
warendooreenopdevelggelasteijzerenplaat.Hetfietswielmetslappeband pasteprecies inde,,rondedekselopening,zodat alshetwielin
dezeopeningwasgeplaatstendebandwerd opgepompt,hetfietswielmet
band strakindeopeninggeperstwerd.
Omeenegalestapelingvandebieten (eventueelgemengdmetzand,
turfmolm e.d.)indecontainermogelijktemaken,washetdekselboven
inhetvat aangebracht.Terbevorderingvaneengoede luahtcirculatie
indecontainer,werdendebieten inhetvatopeenlattenroostergestapeld (fig. 1).
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Pig. 1 Doorsnee door een ademhalingsvat
De pijltjes geven de luchtstroom
aan.
!• toevoerbuis, voorzien van gaskraan
2. deksel, bestaande uit fietswiel met
velg
3. doorsnee fietsband
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Een luchtstroom van regelbare sterkte werd verkregen door op een buis
met vrij wijde diameter (2 cm) op geschikte afstanden goed regelbare kranen
(riaaldventielen) aan te brengen. Voor iedere container één ventiel. De ene
kant van de buis was•aangesloten op een Edwards vacuumpomp met overmaatcapaciteit en een constant toerental en aan de andere kant was een lage
druk "slipventiel", bestaande uit een "borrelende fles" aangesloten, waardoor in de buis een zeer constante onderdruk van -30 cm waterdruk gehandhaafd werd.
De uitlaatbuisjes van de containers waren met dunne plastiekslang aangesloten aan de kraantjes op de aanzuigbuis, Door verstellen van de kraantjes
kon uit iedere container de gewenste luchtstroom aangezogen worden.
Het meten van de luchtstroom gebeurde met een rotameter ( 1 9 ) ,die
door middel van driewegkraantjes - welke tussen de uitlaatbuis van de containers en de aanzuigbuis naar de aanzuigkraantjes was gepaaatst - in de
luchtstroom kon worden ingeschakeld. Verder had iedere container in de afvoerleiding zijn eigen eenvoudige ventufimeter (fig. 2) (19),zodat iedere

- 18verstoring indeluchtstroom direct zichtbaarwas.Omverstoppingvande
capillair indeventurimeters tevoorkomen,wasvoor deventurimeterseen
"reinigingsprop" (glaswol)tussengeschakeld.
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Fig.2 Ademhalingsvatmetventilatieapparatuur
Depijltjes gevende
richtingvandeluchtstroomaan.
1.toevoerbuis
2. afvoerbuis
3.reinigingsprop
4. c a p i l l a i r
5- v e n t u r i t n e t e r
6. d r i e w e g k r a a n t j e s
7. regelbaar naaldventiel
8 . a a n z u i g b u i s met r e g e l b a r e
naaldventielen
inlaatventielmet constante
onderdruk
onderdruk
10.vacuumpomp

Infig.2iseenschemaweergegevenvaneencontainermetventilatieapparatuur.Er isuitsluitend gewerktmetventilatie diedoor aanzuigen
vanluchtverkregenwerd.Hetvoordeelhiervanis,datindecontainersde
luchtdrukvrijwel gelijk isaandievandebuitenlucht,zodat eventuele
kleinelekjes geen storende invloed uitoefenen.Immersbijaanzuigendoor
deafvoerbuis 2(fig.2)kandeluchtdirectvrijtoetredendoor detoevoerbuis1. Zouonverhooptlucht toetreden -doorb.v.eenlekjeinde
dekselsluiting -danisditniet ernstig,aangeziendemetingen daardoor
nietbeïnvloed worden.Wanneerwezoudenventilerendoor lucht doorde
containers te"persen",danzoudoor eendergelijke lekCO kunnenontsnappen,waardoor fouten indemetingenzoudenoptreden.
5.2 Mogelijkhedenvoor de proefopzet
Bijdebeschrevenproefopzet kunnenverschillendebewaarfactorenop
eenvoudigewijzewordengevarieerd.
1.De containerskunneninverschillende koelcellenwordengeplaatst,
waardoor bijverschillende temperatuurkanwordenbewaard.
2.Debieten kunnen indevatenmet andere stoffenwordengemengd,b.v.
grond,turfmolm e.d. ofmet chemischemiddelenwordenbehandeld.
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vandeomringendeluchtwordenbewaard.Opdezewijzegaateenhoger C0 2 gehalte echter samenmeteenlager 02-gehaltevandelucht.
Verder kandeademhalingsintensiteit vanbietenvanverschillendeherkomstwordenvergeleken.Opeenvoudigewijze kanwordennagegaan ofdebieten
eventueel "volatiles"afscheiden,nl. doordoorleidenvande aangezogen
luchtdooreenwasflesmet eengeëigend óxydans,ofdoor vastleggingdoor
diepvriezenmetbehulpvanvloeibarelucht.
Hetismoeilijkdevolgendevariaties indebewaringtoetepassen:
1.Eenbepaald CO?-gehalte indeluchtbetekent,bijdegegeven opzet,praktischeenbepaaldeventllatiesterkte ofmatevanluchtverversing,zodat
hetmoeilijk isb.v.verschillendeventilatiesterkten toetepassenbij
eenbepaald COo-gehaltevande lucht indecontainers.Bijonsonderzoek
issteedseenzeergeringeluchtverversingtoegepast,immershetCO?-gehaltevandeluchtwerd óp 2%gehandhaafd.Ditbetekent eenduidelijk
geringere luchtverversing"danb.v. innormalepraktijkkuilen optreedt,
waarmeestal eenC02-gehaltewordtgevondenvan0-0,5$.Indecontainersishetmogelijkmet C02-houdendelucht teventileren,zodatb.v.bij
5$CO eensterkeventilatie eneennormaal02-gehaltegehandhaafd kan
worden,dochdit ismoeilijkuitvoerbaar.Verder kande inwendigeluchtcirculatleindecontainers-naarbelieven'versterktwordendoor inbouwen
vaneenventilator.Hierdoorwordt eensterkeinwendige luchtstroomverkregen,waardoor dé"bietenb.v: sterkeruitdrogen.Het isechtergeen
echteluchtverversing.Tenslotteishetmogelijkbijeenzeergeringe
luchtverversing,tocheenlaag C02-gehaltetehandhaven door "inwendige
scrubben",waarbijdegevormde CO aldannietgedeeltelijk inkaliloog
wordtvastgelegd.Hetisdannodig0 2 toetevoegen,terwijl hetmeten
vandeC02-produktiedoor'dëvereistetitratiesvandekaliloog,bewerkelijkwordt.
2.Volledigbeheersenvandérelatievevochtigheid iszeermoeilijk.De
temperatuur inde "bietenhoóp" (l8okg)isietshoger dandievande
ijzerenwand vandecontainer.Tegendewand condenseertwater,terwijl
derelatievevochtigheid indehooprond 95$is.Daarkomtnogbij,dat
dewaterverdampingvandebletenbijèenbepaalderelatievevochtigheid
vandedoorstromende lucht,medeeenfunctie isvandevéntilatiesterkte.
Wanneer ermeer luchtdoordecontainergezogenwordt,zullendebieten
ookmeerwaterverdampen.Bijonze proefopzetbetekent dit,datb.v.ventilerenop2$COoenop8$C02'tevenseenverschil inwaterverdampingvan
debietenmeebrengt.Ditverschilzalbijdezeobjectenoverigensniet"
grootzijn,omdatbinnendegenoemdegrenzendeluchtverplaatsing inde
containerszeergeringis.Inprincipe ishetmogelijk indecontainers'
lucht aantezuigenmet eenbepaalderelatievevochtigheid,doch praktisch

-20isditvrijmoeilijk.Bovendienkanslechtseengeringresultaatverwachtworden:enerzijds omdat erslechts eenzeergeringeluchtverversingplaatsvindtbijhandhavenvan 2%CO indelucht enanderzijds
omdat debietendoorhunzeifverwarmingietswarmer zijndandeijzerenwanden,waardoor toch altijd eenzekerewateronttrekkinguitde
bietenplaatsvindt.Overigens isdewaterverdampingindecontainers,
zonderdatbepaaldemaatregelenwerdengenomen,inhet algemeenzeer
geringgeweest.
5.3Uitvoeringvandemetingen
Bijiederecontainerwerdendagelijksmetingenverrichtvanhet
C0 2 - en0-gehaltevande in-enuitstrqmendeluchtenvandedoorstroomsnelheid vandezelucht.Aandehandvanhetgevonden CO-gehaltewerd
dedoorstroomsnelheid dagelijkszonodig ietsvermeerderd ofverminderd.
Opdezewijzekonhet CO-gehaltevandeuitstromende lucht behoorlijk
op 2%gehandhaafd worden,meestalmet slechtskleineschommelingen tussen1,9 en2,1$CO .Demetingenwerdenalleverricht ineenspeciaal
daarvoorgemaakteruimte,waarindeplastiekslangetjesuit alle containers
samenkwamen,deventurimeterswarenopgehangenenz.
Deventurimeterenderotameterwerdengeijktvoordevrijvochtige
luchtmet 2%CO diegemetenmoestworden,d.m.v.dez.g. "zeepvlies"methode.Detemetenluchtstroomwerd dooreenvrijbredemeetbuisvan
500ccgeleid,terwijldeluchtstroom zichtbaarwerd gemaaktd.m.v. een
zeepvliesje.Meteenkwastjewerd aanheteindvandemeetbuis eenzeepoplosslnggestreken.Erontstondendanzeepvliesjes (belletjes)enmet
eenstopwatchwerd detijd gemetendie eenvliesjenodighad omdemeetbuisovereenafstand vanb.v.250cctedoorlopen.Te.rcontrolewerd
dezeijkingmeerderemalenuitgevoerd,waarbijeenbevredigendenauwkeurigheid vanderota- enventurimeterswerd gevonden.
Detemperatuur indemeetruimtewasvrijconstant ongeveer.17°C
Dedoorde plastiekslangetjes stromendeluchtwas afkomstiguitkoelcellenvanresp.2°,5°en7°C.Bijaankomst indemeetruimtebijde
venturimeters enbijdedriewegkranen,waardoorhetmonsterluchtvoor
deC02-bepalingwerd afgezogen,wasdetemperatuurvandeaangezogen
lucht,uit alledriedecellen,gelijkaandetemperatuurvandemeetruimte.Dit isvanbelangomdatdebepalingvandehoeveelheid doorstromende luchtd.m.v. eenrotameter ofventurimeter,beïnvloedwordtdoor
detemperatuur endrukvandeluchtendoordeluchtdruk.De temperatuur
vandegemeten luchtenookdeluchtdruk,was steedsvoor alleonderzochteobjectengelijk.Zewerdennl. iederedagallemaalgemetenin
dezelfderuimte.Aangezienhet opdeeersteplaatsgingomeenvergelijking vandeademhalingsintensiteitvandeverschillende objecten,

-21was hetdaarom nietnodigvoordezemetingentemperatuur- enbarometercorrecties intevoeren.DitzelfdegeldtookvoordeCO-enO-bepalingd.m.v.
hetOrsat-apparaat.Hiermeewordt nl.hetC0„-en0-gehaltevandeluchtgemeteninvolumeprocenten.Dehoeveelheid'CCLuitgedrukt inmg,isdusafhankelijkvandetemperatuur endeluchtdrukvandegemetenlucht.Aangezien
het inhoofdzaak-omeenvergelijkingder objectenging,zijnookhierbijde
temperatuur-enbarometercorrecties achterwegegelaten.
Dehoeveelheid geproduceerde CCL enopgenomen0~werd,evenals dehoeveelheid doorde containersgevoerde lucht,uitgedrukt inlitersperetmaal
per100kgbieten.AangezienhetCOp-gehalteenz.vaniedere containergedurendehetbewaarseizoen iederedagwerdbepaald,waardoorweper container
100à150metingenbeschikbaar kregen,kontocheenredelijke schattingvan
detotalehoeveelheid geproduceerde C0 2 inmgperkgbietenwordengemaakt
aangeziengemiddeld overdezeperiode de temperatuur vandegemetenlucht
17°C isgeweest endeluchtdruk1000millibar.Inbeginsel zijndecijfers
echteralleengeschiktvooronderlingevergelijkingvandeobjecten.
Denauwkeurigheid vandeverrichtebepalingenwasnieterggroot.Uit
oriè'nterend onderzoekbleek,datde.ƒ"#vandebepalingvande luchtsnelheid
ongeveer k%was.Ookde-v^VandeCO„-bepalingenvandeluchtd.m.v.het
Orsat-apparaatwasbijeengemiddeld CO-gehaltevan 2%ongeveer ^%.
Doormiddelvaneendiaferometer (33)zoudenauwkeurigheid vandeCOen0-bepalingbelangrijkopgevoerd kunnenworden.Eendergelijk apparaatis
echter aanzienlijkduurderdaneen-Orsat-apparaat.LosvandeCO-bepaling
opzichzelf,tredenbijonsonderzoek echter tochbelangrijke foutenbronnen
op.Opdeeersteplaatsaldoordatmetmonsters bietengewerktwordt,welke
monsters steedseenbelangrijke spreidingvertonen.Bovendien zijnzeerkleine
verschillen,ookalzoudenzebetrouwbaar kunnen-wordenaangetoond,weinig
interessantmeer.
Hetwasdaarom niet aantrekkelijk omtenkostevandepraktischeuitvoerbaarheid eenuiterstenauwkeurigheid vanwerkennatestreven.Hierkomtnog
bij, datdankzijhetgroteaantalwaarnemingenper container,tocheengoed
beeld vandegemiddeldewaardenwerd verkregen.Tenslottewerdenderesultatenvanalle24containersgezamenlijkineenvariansanalyseverwerkt,
waardoor alletoevalligheidsfouten gemakkelijkworden onderkend. Hierbij
bleek,datdebereiktenauwkeurigheid bevredigend kanwordengeacht.
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