IRS INFORMATIE

WIE GOED BEWAART,
DIE HEEFT WAT
Hoewel de bietencampagne dit jaar korter is dan in voorgaande jaren, zullen toch weer de
nodige bieten voor meerdere weken bewaard moeten worden. Het blijft daarbij onverminderd
van belang om de oogst en het aanleggen en afdekken van de bewaarhoop met zorg uit te
voeren en tijdens de bewaarperiode de temperatuur in de bietenhoop goed te blijven volgen.

E

en gezond gewas en goed rooiwerk zijn basisvoorwaarden voor
een succesvolle bewaring van
bieten. Door rot of vorst aange-

taste bieten geven hoge bewaarverliezen
in de hoop. Probeer daarom te voorkomen dat zulke bieten in de hoop komen.
De rooikwaliteit en de temperatuur in de
hoop tijdens de bewaring bepalen vervolgens in grote mate de bewaarverliezen.

Oogst met aandacht
Rooi bij late levering niet onnodig vroeg,
maar wacht ook weer niet zolang totdat
de kans op zeer natte of bevroren grond
te groot wordt. Bij rooien onder gunstige
omstandigheden voldoet een minder in-

Gezonde, schone en weinig beschadigde bieten zijn een eerste vereiste voor een goed bewaarresultaat.
Uit een langgerekte, dakvormige hoop kan de warmte goed weg. Afdekken van de hoop met vliesdoek
houdt de bieten droog. Bij vorst is echter een aanvullende laag winddicht materiaal nodig om bevroren
bieten te voorkomen.

tensieve reiniging om grondtarra, bladresverwacht worden. Meet vervolgens regel-

en kunnen puntbreuk en kneuzingen

Controleer de temperatuur in
de hoop

beperkt worden. Let op dat het kopwerk

In een langgerekte, dakvormige hoop

in de hoop en onderneem actie als de

goed uitgevoerd wordt: niet te diep, maar

van maximaal 2,5 meter hoog kan de

temperatuur tot boven de 8°C stijgt. Kijk

wel alle bladstelen eraf. Probeer ook bij

ademhalingswarmte van de bieten via na-

voor verdere bewaaradviezen op www.

het aanleggen van de bewaarhoop be-

tuurlijke ventilatie doorgaans voldoende

irs.nl/oogst.

schadiging van de bieten zoveel mogelijk

worden afgevoerd. Indien telers wegens

te voorkomen.

ruimtegebrek zich toch genoodzaakt zien

ten en onkruid voldoende te verwijderen

matig de temperatuur op diverse plaatsen

Martijn Leijdekkers

om van deze hoopvorm af te wijken kan
mechanische ventilatie uitkomst bieden
Vanaf 1 oktober tot
einde campagne
zijn per regio de
weersvoorspellingen
en de adviezen
over afdekken of
opengooien van
bewaarhopen te
raadplegen via de
website van het IRS. Ook te benaderen via het
scannen van deze QR-code.

om warme plekken in het midden van
de hoop te voorkomen. De afdekstrategie moet erop gericht zijn om de bieten
zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij, en
droog te houden. Check dagelijks de
actuele weersvoorspellingen en eventuele vorstwaarschuwing en dek de hoop
tijdig af met geschikt materiaal als grote
hoeveelheden (>10 mm) regen of vorst
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