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I«Bewaarproevenmetvoederbietenmetenzonder
Conserbeta 1955/'56.
Inleiding
Invervolgopdeproevenvan1954/'55(3)werdeninhetbewaarseizoen 1955/'56wederombewaarproevengenomen,insamenwerkingmet de Stichting
voorAardappelbewaringendeRijkslandbouwconsulentschappenteTielenEindhoven,waarbijbewarenvan
voederbieten innormalepraktijkkuilenvergeleken
werdmetbewareninmet Conserbetabehandelde kuilen.Het doelwasnategaanofdebehandelingmet
Conserbetahet optredenvankuilrotkanbeperken
wanneerindeingekuildepartijbieteninhogemate
stengelaaltjesrotofvioletwortelrotvoorkomt.VerderwerdweernagegaanofdebehandelingmetConserbetainvloedheeftopdevoederwaardevandegezond
geblevenbieten.Evenals in1954/'55werdalscriteriumvoordeinvloedvandebehandelingmetConserbeta opdevoederwaarde vandebewaardebieten
genomenhetademhalingsverliesaandroge stof,dat
optreedt indegezond geblevenbietenbijdetwee
bewaarmethoden.
Uivoeringvandeproeven
InhetConsulentschapTielwerdenachtenin
hetConsulentschapEindhovenzevenproevengenomen,waarbijtweeinkuilmethodenwerdenvergeleken
nl.
1.zg.normalepraktijkkuil
2.kuilals 1,waarbijperton3kgConserbetatussendebietenwerdgestrooid.
Perproofkuilwerdenongeveer2500kgbieteningekuild.BijdeproeveninhetConsulentschap Tiel
werdbijhetinkuilenhet f dooraaltjesaangetastebietenbepaald enbij.die.in.hetConsulentschap
eindhovenhet f>doorvioletwortelrot aangetaste
bieten.BijdeproevenCIa-vg-1nr.3en4werden
bovendienindetweeproefkuilen100genummerde
bieteningebracht dieindividueel opaaltjesaantastingwarenbeoordeeld.Bijhetuitkuilenwerdendezebietenindividueel

- 2"beoordeeldopaaltjesaantastingenoptredenvan
kuilrot,Verderwerdendeproevenopdezelfdewijze
uitgevoerd alsin1954/'55.
Directnadeaanlegwerdafgedektmeteenlaag
stro,waaropaandezijkantenaanvankelijk eendun
laagje grond omlietstrovasttehouden.Laterwerd
degrondlaagverzwaard eneerstbijstrengerevorst
werd ookdekopvandekuilafgedektmetgrondof
mest.
.Omdebietenindekuilenzoveelmogelijkgelijkwaardig temaken,werdivandehoopbietenzoals
dievanhetlandwerd geredenomdebeurteenmand
bieteninkuil 1eninkuil 2gestort.De7emand
werd telkensnaastdekuilleeggestort.Dezebieten
werdenmeteenhardeborstel schoongemaakt,geteld
engewogen.Hieruitwerdhetgemiddeldebietgewicht
bij.inkuilenberekend,datdusvoorbeidekuilengelijkwerdgesteld.Uitdepartijgetelde engewogen
bietenwerden 5monstersvan25bietengenomenvoor
bepalingvanhetgemiddelde droge-stofgehaltevan
debietenindetweekuilen.
Tijdensdebewaringwerdminofmeergeregeld
de:temperatuurvandekuilenopgenomen.
Bijhetuitkuilenbleekdatbijdemeesteproevenvorstschadewasopgetreden.Debietenaande
buitenkantvandekuilwarenvaakbevroren.Deze
kennelijkbevrorenbietenwerdengeteldenverwijderd.Alsmaatvoordevorstschade indekuilwerd
genomenhet'aantalbevrorenbietenuitgedrukt in%
vanhettotaalaantalingekuildebieten.Verder
werdendebevrorenbietenbuitenbeschouwinggelaten.Derestvandekuil,dusdenietbevrorenbieten,werdweeropdezelfdewijzebehandeld alsin
1954/'55.Debietenwerdenvoordevoetweginmandengedaan (rotte +aangetaste +gezonde doorelkaar).De 3emandwerdtelkens opeenapartehoop
gestort endezebietenwerdenschoongemaakt,geteldengewogen« Uithetverschil tussenhetgewichtmetrotenhetgewichtzonderrotwerdhetf>
rotberekend,d.i.hetgewichtvanhetrotin%
vanhet totalegewichtbijhetuitkuilen.
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5monstersgenomenvoor"bepalingvanhet'droge
stofgehalte.Tijdenshetuitkuilenwerddespruitenwortelvormingvandebietenbeoordeeld.
Inhetalgemeenbleek deuitvoeringvande
proeveninhetConsulentschapEindhoven,d.w.z.
opzandgrond,aanmerkelijk gemakkelijkertezijn
daninhetConsulentschap Tielopzwarekleigrond.
Mede doordenatteherfst enhetnattevoorjaarwashetbezwaarlijk eengrootaantalbieten
schoontemakenentewegen.Hetgevolgisdan
ookgeweest datvaakmettekleinemonsterswerd
gewerktvoor debepalingvanhetgemiddeldbietgewicht,waardoor deberekende drogestofverliezenaanzienlijke schommelingen'vertonenenzelfs
ineenaantalgevallennegatiefzijnuitgevallen
zoalstabel 1laatzien.
Overigenshebbendeproevenweinigmoeilijkhedenopgeleverd. -.Yeliswaariservaakvorstschadeopgetreden,dochdebevrorenbietenkonden
zonderbezwaarbuitenbeschouwingblijven.Opvallend isdatdebietenvanoogst 1955inhetalgemeenweergoedhoudbaarwaren.Inhetalgemeen
iserslechtsweinigrotopgetreden.
Resultaten
BijhetuitkuilenbleekweerdatConserbetade
spruit-enwortelvormingvanaebietenvrijwel
volledighadgeremd,terwijldeonbehandelde bietensomssterkv/arengesproten.Verderwerdenin
demetConserbetabehandelde kuilennergens luizenaangetroffen,terwijlbijtwee onbehandelde
kuilenwelenkeleluizenwerdengevonden«
Uit deverzamelde gegevenswerd opeldersbeschrevenwijze (1,2)berekende
1.Hetrotverlies,d.i.hetaantalkgrotper
100kguitgekuildebieten.
2.Hettotale droge stofvcrlies,d.i.hettotale
verliesaandroge stof,doorrotenademhalingsamenuitgedrukt inkgper 100kgingekuildedroge stof

- 43.Hetademhalingsverliesaandroge stof,d.i.het
droge stofverliesvandegezondgeblevenbieten,
uitgedrukt inkgper 100kgoorspronkelijk (bij
hetinkuilen)indiebietenaanwezige drogestof,
4.Hetwaterverlies (ofdewaterwinst),d.i.het
waterverliesvandegezondgeblevenbieten,uitgedruktinkgper 100kgoorspronkelijkdaarin
aanwezigwater.
5.Devorstschade,d.i.hetaantalbevrorenbieten
per 100ingekuildebieten,gemiddeldvoordegehelekuil.
..
Intabel 1.vindt'mendevolgende gegevens
Overzicht-vanhetrotverlies (aantalkgrot
per 100kgultgekuildebieten),hettotaledroge
stofverliesdoor-rotenademhaling (aantalkgper
100kgingekuildVdroge stof),hetademhalingsverliesaandroge'stofenwater (d.i.hetverlies
aandroge stofresp.water,opgetredenindegezond
geblevenbieten,uitgedrukt inkgper 100kgin
degezondgeblevenbietenbijhetinkuilenaanwezigedroge stofresp.water), degemiddelde temperatuur (d.i.gemiddeldevaneenaantalwaarnemingen)
endevorstschadeuitgedrukt inaantalbevroren
bietenper100.
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_7Inovereenstemmingmetderesultatenvan1954/'55
zienweintabel 1,datgemiddeld overalleproevenhetrotverlies indenormale kuilenietsgroterwasdanindemetConserbetabehandelde.Weliswaarishetverschilgering (2.5kgrotper
100kgbieten)dochConserbetaheefttochweer
duidelijkrotwerendgewerkt.Slechtsintweegevallenbl-ekdemetConserbetabehandelde kuil
ietsmeerrottebevattendandeonbehandelde,
dochditiswaarschijnlijkeengevolgvantoevalligeinvloeden..
Inkolom 5en6vantabel1zienwe,dathet
totale droge stofverlies gemiddeld aanmerkelijk
groterv/asdanhetrotverlies.Conserbetakomt
hierbijwatgunstigernaarvoren (hetverschilis
gemiddeld 4.6 kgdrogestofper100kgingekuilde
droge stof)danbijhetrotvcrlies.Ditkomtomdathetademhalingsverliesaandrogestofbijde
metConserbetabehandeldebietengemiddeld ietshogerisgeweest danbijdeonbehandelde,zoalsblijkt
uitkolom7en8.
Hetvalt opdatdecijfersvoorademhalingsverliesaandroge stofinhetConsulentschap Tiel
gemiddeld aanmerkelijk lager zijndandieinhet
ConsulentschapEindhoven.Ongetwijfeld zaldit
grotendeelshetgevolgzijnvanhetfeit,datde
kuileninhetConsulentschapEindhovengemiddeld
ongeveervijfwekenlaterwerdenopgeruimd.Vooralindemaandenaprilenmeizullendeademhalingsverliezen sneltoenemenalsgevolgvande
hogetemperatuur. Inderdaadvertonendeproeven
alsgeheeleenduidelijke tendens tot"hogere
ademhalingsverliezenbijlateropruimen.Daarnaast zullenechterookonvermijdelijkeonnauwkeurighedenbijdeproeveneenrolgespeeldhebben.Denauwkeurigheid vaneenenkeleproefis
vrijgering.Ditvaltvooralopbijdeproevenin
hetConsulentschap Tiel,waarvaaknegatieveademhalingsverliezenaandroge stofwerdengevonden.
Hetisduidelijkdatditeengevolgmoet zijnvan

domonstername,dieeenzekere speling toelaaten
vanhetsomsnoodzakelijkewerkenmet tekleine
monsters enz.Zoalswerdvermeld isdeuitvoering
vandeproeveninhetConsulentschap Tielnogal
moeilijk geweest.Opdezeerzwarekleiwashet
vaak ondoenlijkhetgemiddeldbietgewicht te"bepalenuiteenvoldoende grootmonster.Ophetzand
inhetConsulentschapEindhovengingditgemakkelijkerendaarzijndanookgeennegatieve droge
stofverliezengevonden.
Inkolom9en 10vantabel 1zienwe,datdebietentijdens debewaring gemiddeld 3à4kgwater
verdampthebbenper 100kgoorspronkelijkaanwezigwater.Hetverschil tussendebehandelde en
onbehandelde kuilenisgemiddeld geringengezien
degrote spreidingvandecijfersbijdeverschillendeproeven (bij8proevenhebbendenormale
kuilendogrootste verdamping gehad,bij6demet
Conserbetabehandelde)nietbetrouwbaar.
Inkolom 11en 12vantabel1iseengemiddeld cijfervoordetemperatuurvandekuilenweergegeven»
Aangeziendetemperatuurwaarnemingenindemeeste
gevallenslechtsenkelemalengedaanwerdenisdit
gemiddeld cijfergeengoodemaatvoordegemiddeldetemperatuurvandekuilengedurende debewaarperiode.
Zozienweb.v.datdetemperatuurbijdeproeven
inhetConsulentschapEindhoven gemiddeldlagerwas
danbijdievanTiel.Ditisechtereengevolgvan
hetfeit,datinhetConsulcntschapEindhovenaan
heteindvandebewaarperiode vrijwelgeentempe-'
ratuurwaarnemingenmeerzijngedaan.Aangeziende
temperatuurvandeonbehandelde envan debehandeldekuilperproefechtersteeds ophetzelfdemomentv/erdbepaald enhetweergegeven cijfereen
gemiddeldevaneenaantalwaarnemingen is,zijnde
cijfersweleengoedeweergavevanhetfeitdatde
temperatuur indebehandelde kuilengemiddeld iets
lagerisgeweest danindeonbehandelde.Bijbeideproefserieskomtditvrijbetrouwbaartotuiting.
Inovereenstemminghiermee zienv/ekolom 13en 14), :

datdevorstschade gemiddeld ookhetgrootste is
geweest indemetConserbetabehandeldekuilen»
Alsgeheelblijkendeintabel.1weergegeven
resultaten gemiddeld zeergoedinovereenstemming
tezijnmet deresultatenvanhetvorige jaar.GemiddeldheeftConserbeta ookditjaarweerduidelijkrotwerend gewerkteneenverminderingvande
ademhalingsverliezenveroorzaakt.De temperatuur
indemetConserbetabehandelde kuilenwasgemiddeldietslagerdaninde onbehandelde endevorstschadewasergroter.
Evenalshetvorige jaarisdebehandelingmet
Conserbetagemiddeldnietrendabelgeweest.Immers
stellenwedekostenvandebehandeling opf. 3 , —
pertonbietenendeprijsvandebietenopf.25,—
perton,danzalConserbetaglobaalgenomen,rendabelzijngeweest,wanneerde totaleverliezen
doordebehandelingmetminstens 3/25 = 1.2$verminderdworden.Stellenwehetprocentueleverliesaan
voederwaarde gelijkaanhetprocentuele verlies
aandrogestof (wanneer 10$vandedrogestofverlorenisgegaan,magmenaannemendatooknagenoeg
10$vandevoederwaarde isverloren),danmoetdus
hetverschil intotaleverliezenaandroge stof
minstens'12$zijn,of12kgper 100kgdrogestof.
Gemiddeld isditverschil (kolom 5en6)echter
19.2- 14.6=4.6 kgper 100kgdroge stofgeweest,
zodatConserbetadusweernietrendabelisgeweest.
Evenalshetvorig jaarheeftConserbetaeenkleine
verminderinggegevenvande ademhalingsverliezen
aandroge stof.Inkolom7en8vantabel 1zien
wedatConserbetahetademhalingsverliesaandroge
stofgemiddeldverminderdheeftmet 12.3- 10.0=
2.3 kgdroge stofper 100kgingekuilde drogestof.
Stellenwehetprocentueleverschilinademhalingsverliestussendebeidekuilengelijkaanhetprocentueleverschilinvoederwaarde (hetgeenten
minstebijbenadering juistis),danblijkt datde

- 10voederwaarde vandegezondebietenindemetConserbeta"behandeldekuilengemiddeld ruim.2.5%hgerwas
dandievandebietenuitdeonbehandeldekuilen.
Immers,gaanweuitvan100kgdroge stof,diebij
hetinkuilen indegezondgeblevenbietenaanwezig
was,damhoudenv/ebijdeonbehandelde kuilover
87.7kgenbijdebehandelde 90kg.IndemetConserbetabehandelde kuilhoudenwedus90-87.7=
2.3kgdroge stofmeer over,ofinprocentenvan
waterindenormalekuiloveris2.3/87.7x 100=
2.6%.Evenalshetvorige jaarkunnenwe deverminderingvandeverliezenaanvoederwaardevandegezondgeblevenbietendoorbehandelenmetConserbeta
gemiddeld stellenop2.5%(2.5kgper TOOkgdroge
stof).Ditbetekent tevens,datbijbewaringinde
praktijkConserbetaglobaalrendabelis,wanneerhet
rotverliesverminderd wordtmet 10%(10kgrotminderper 100kgbieten,vergelijk(3)).
Zoalsvermeld,washetdoelvandeproeventevensnategaanofConserbetadevoortschrijding
vanhetrot ookvermindertbijdoorvioletwortél-•
rotaangetastebieten.
InhetConsulentschapEindhovenwarendrie
proevennl.CIa-vg-2nr. 1,3 en7,waarbijdebietenbijhetinkuilenenigeaantasting doorvioletwortelrotvertoonden.Bijhetuitkuilenbleek,dat
indemetConserbetabehandelde kuilenhetvioletwortelrotnietalleenvolledigtotstilstandwasgebracht,dochdaterzelfsminderaangetaste bieten
tevindenwaren-danbijhetinkuilen.Indeonbehandeldekuilendaarentegenhadhetvioletwortelrot
zichduidelijkuitgebreid indekuilenwarenna
debewaringduidelijkmeerbietenaangetast dan
vóórdebewaring.BijCIa-vg-2nr.7wasditzelfs
zeersterk.
De schade diedoorhetvioletwortelrotwas
veroorzaakt,wasoverigens zeergering.Hetrot
bevond zichuitsluitend ineenzeerdunlaagjeop
debieten,die overigensnogvolkomengezondwaren
ennogheelgeschikt omvervoederd teworden.Uit
andere ervaringenisechterwelbekend datin

- 11jarenv/aarinveelrot optreedtendanvooralwanneerdebietenmetveelaanhangende grond zijn
ingekuild,deschade doorvioletwortelrot toch
wel"belangrijkkanzijn.Meestal"blijftdeschadeechter"beperkttotenkeleplekkenindekuil,
diedanmeestalnogslechtsweinigrotopleveren.
Samenvatting
1.InsamenwerkingmetdeStichtingvoorAardappelbewaringendeRijkslandbouweonsulentschappenteTielenEindhovenwerden"bewaarproeven
metvoederbietengenomen,waarbijopdezelfde
wijze alsin1954/'55 (3;behandelenmetConserbetavergelekenwerdmetopnormalewijze
inkuilen.DebedoelingwasnategaaninhoeverrebehandelenmetConserbetahetoptreden
vankuilrotkanbeperken,wanneerhetkuilrot
grotendeels eengevolgisvanaantastingdoor
stengelaaltjesofvioletwortelrotvandeingekuildepartijbieten.Tevenswerdweernagegaaninhoeverre debehandelingmetConserbetainvloedheeftopdevoederwaarde vandegezondgeblevenbieten.
2.HetbleekdatConserbetaweerrotwerendheeft
gewerkt.Evenalshetvorige jaarwasdeverminderingvanhetrotverlies gemiddeld echter
gering,nl. 2.5kgper 100kguitgekuilde
bieten.
3.Hetademhalingsverliesaandrogestofinde
gezond geblevenbietenwerdeveneens'verminderddoorbehandelenmet Conserbeta.Ookdeze
verminderingwasweergeringnl.2.3 kgdrogestofper 100kgingekuilde drogestof.
Per 100kgindegezond geblevenbietenovergeblevenvoederwaarde gingtijdensdebewaringgemiddeld 2.6kgvoederwaardeminderverlorenineenmetConserbetabehandelde kuil.

- 124.Gemiddeldwasdetemperatuurvandebehandelde
kuilenietslager (0.4°C)danvandeonbehandelde.Inovereenstemminghiermee isindebehandeldekuilenietsmeervorstschade opgetreden
danindeonbehandelde.Ondanksdezeerstrenge
vorstperiode inhetbewaarseizoen 1955/'56is
devorstschade inhetalgemeenechtermeegevallen» Gemiddeldwarenindeonbehandelde kuil
77enindemetConserbetabehandelde 90bieten
bevrorenper1000.
5.DoorbehandelenmetConserbetawerdhettotale
droge stofverlies (rot+ademhaling)gemiddeld
verminderdmet4.6 kgper 100kgingekuilde droge
stof,terwijleerstbijeenverminderingmet12
kgper 100kgdebehandelingrendabelkanworden
geacht.
6.Inovereenstemmingmethetresultaatvanhet
vorige jaarbleek,dat,voorzoveromtrenthet
droge stofverliesnietsbekend is,behandelen
metConserbetarendabelkanwordengeachtwanneerhetrotverliosmet 10kgwordtverminderd
per 100kgbieten.
7.AlssteedsgafConserbetaweereensterkeremming
vandespruit-enwortelvorming,waardoordebietenschoonuitdekuilkomenensomseenbelangrijkearbeidsbesparingbijhetvoederen,wordt
verkregen.Ingeenderbehandelde kuilenwerden
luizenaangetroffen.
8.Uitbreidingvanvioletwortelrot tijdensdebewaringwordt doorConserbetavolledigvoorkomen.
Innormalekuilenbreidtditrotzichsomsvrij
sterkuit,vooralwanneerdebietenmetveel
aanhangende grond zijningekuild.Aangezienhet
violetwortelrot zichmeestalzeeroppervlakkig
overdebietverspreidt,isdeschademeestal
echtergering.

- 13II.Dehoudbaarheid vandoorstengelaaltjesaangetastevoederbietentijdensdebewaring.
Inleiding
Hoofdstuk Ihandelt overproeven,waarbij o.a.
nagegaanwordt ofConserbetahetkuilrotkanbeperkenindienindeingekuilde partijbieteninhoge•
mate stengèjaaltjos-aantasting'voorkomt.
Overdehoudbaarheidvandoor stengelaaltjesaangetastebietenisweinigbekend.Hetisechteropvallend datindiestrekenwaardezeaantasting
veelvoorkomt (o.a.indeBommelerwaard)ookveel
kuilrotaangetroffenwordt.Hetligtvoordehand
teveronderstellen,datdezesterkematevanrottinginverband staatmet demindergoedehoudbaarheid vandoorstengelaaltjesaangetastebieten.
Ditpuntwordtinhoofdstuk Inietnaderaangeroerd.
Teneinde ditpunt teonderzoekenwerdeneendrietal
proevenresp.aangeduid alsIIa,IIbenlicverricht,
diehieronderbehandeld zullenworden.Bijproef
IIawordttevensnognaderonderzocht inhoeverre
toepassingvanConserbeta dehoudbaarheid vandoor
stengelaaltjesaangetaste bietenverbetert.Dege_
noemdehoudbaarheid wordtdoortweeoorzakenbeïnvloede
1.Erontstaatrotting,veroorzaakt doorschimmels.
2.Deaantasting dooraaltjesgaatgedurende debewaringverder.
Inhetvervolgwordtsteeds,wanneeroveraantastingvandebietenaanheteindvandebewaringgesprokenwordt,derottingonderpunt 1,tezamen
met deaantasting onderpunt 2endestengelaaltjes
aantastingaanhetbeginvandeproefbedoeld.Bij
debesprekingvandeproevenzaldantevenster
sprakekomenwelkvandetweegenoemdepuntende
voornaamste oorzaakvandeaantastingtijdensde
bewaringis.

-1 4 Ila.KuilproevenmetConserbetagedurende 1955-'56.
Bijtweevan"deinhoofdstukIgenoemdebewaarproeveninhetConsulentschapTiel,nl.Cla-vg1nr.3en4werdeninelkekuil 100individueelop
aaltjes-aantasting"beoordeeldeengenummerdebieten
ingebracht,diehijhetuitkuileneveneensindividueelwerdenbeoordeeld.Bijhetinkuilenwerdvan
iederebiet"geschathét'dooraaltjesaangetaste deel
uitgedrukt inprocentenvandetotalebiet (0=geheelgezond, 50=voordehelftaangetaste door
aaltjes)enbijhetuitkuilenhetdooraaltjesen
doorrottingtijdensdebewaringaangetaste deelvan
iederebiet (0=geheelgezond,100=totaalaangetast).
- -••"
"'
Intabel 1wordteenoverzicht gegevenvanhetgemiddeldepercentagevooraaltjes-aantastingbijinbrengen-vande-100bietenenhetgemiddeldepercentagevooraantasting (aaltjes-aantasting inkuilrot)
bijuitkuilen.Tevensisindezetabelweergegeven
hetgemiddeld verschilindematevanaantasting
vóórennâdebewaring
Tabel1
Overzichtvanhetgemiddeldepercentageaaltjesaantastingperbietbijinbrengenvan 100genummerde
bietenenhetgemiddeldepercentageaantastingbij
uitkuilen.0betekent geheelgezond, 100geheelaangetast.Tevensisaangegevenhetgemiddeldverschil
inpercentage aantastingvóórennadebewaring.

15Tabel1
reg.nr.
CIa-vg-1

Behandeldmet
Conserbeta
bij
bij
inkuilen uitkuilen

nr.3
nr.4

nr.3
nr.4

12
15

25
27

Onbehandeld
bij
bij
inkuilen uitkuilen
24
24

13
13

verschiltussen
uit-eninkuilen

verschil tussen
uit-eninkuilen

13
12

11
11

We zienintabel 1,datdebietentijdensdebewaringzijnaangetast.Opmerkelijkis,datdeze
aantastingindemetConserbetabehandelde kuilen
gemiddeld ietsgroterisgeweestdanindeonbehandelde.Hetverschilisnietbetrouwbaar,doch
welishet duidelijk,datdebehandelingmetConserbeta deachteruitgang inhoudbaarheid bijdoor
aaltjesaangetaste bietennietheeftbeperkt.Uit
hetonderzoekvandeaangetastebietenbleek,dat
dezevooreenbelangrijkdeeldoorschimmelswaren
aangetast.Conserbetaisblijkbaarv/elinstaathet
oppervlakkigbinnendringenvanschimmelsaf teremmenendaardoorrotwerend tewerken,zoalsb.v.zeer
duidelijkblijktuitderemmingvandeaantasting
doorhetzeeroppervlakkige violetwortelrot (zie
I), dochhet isblijkbaarnietwerkzaam tegende
uitbreidingvanrottingwrelkezijnuitgangspunt
neemtvanzichdieperindebietbevindendeplekken,ni.vandeaantastingendoorstengelaaltjes.
Infig.1(ziepag.26)wordthetverband
weergegeven tussendematevanaaltjesaantasting
vóórbewarenendematevanaantastingnâbewaren.

- 16 Iederpunt stelteenafzonderlijkbeoordeeldebiet
voor.
Wezieninfig.1,datdebietentijdensdebewaring
inhoudbaarheidmeerzijnachteruitgegaannaarmate
zeoorspronkelijksterkerdooraaltjeswarenaangetast.Bietenmeteenmatige aantastingkunnennog
goedhoudbaar zijn,bijeenernstigeaantastingdoor
aaltjes^("40$)rottendebietenechtervolledigweg.
Dateenpartijbieten,diesterkdooraaltjes
isaangetastminderhoudbaariskomtooktotuiting
infig.2(ziepag.27)en3 (ziepag.27),waarin
tegenelkaarzijnuitgezethetpercentage dooraaltjesaangetastebietenvaniedereproefvandeonderIvermeldeproefserie inhetConsulentschap Tiel
enhetpercentageaantastingbijuitkuilenresp.bij
denietenwelmetConserbetabehandelde kuilenvan
dezeproefserie.
Depunteninfig.2en3vertoneneenvrijgrotespreiding,o.a.alsgevolgvanhetfeit,datde
proevennietalle opdezelfde datumzijnopgeruimd,
dochduidelijkkomttochdetendensnaarvoren,dat
partijendie sterkdooraaltjeszijnaangetastminderhoudbaar zijndanweinigaangetastepartijen.
Terwillevanhetoverzicht zijndebeide lijnenvanfig.2en3infig.4nogapartweergegeven,
zonderdeerbijbehorende punten (ziepag.28).
Inovereenstemmingmet deonderIweergegeven
resultatenzienweinfig4,datdebehandelingmet
Conserbetagemiddeldminderaantasting tengevolge
heeftgehad,docherkomteenlichte tendensnaar
voren,datdeverminderingvandeaantastingdoor
Conserbetahetkleinstewasbijdesterkmetaaltjes
besmettepartijen.
Ditisinovereenstemmingmetdeintabel1
naarvorenkomende tendens,datdeverminderde
houdbaarheid bijdooraaltjesaangetastebieten
hetgrootste iswanneerdebietenmetConserbeta
zijnbehandeld.Hetisduidelijk,datdeinfig.4
totuitingkomende tendensnietbetrouwbaaris.
Uithetvoorgaande

- 17wordt echterwelwaarschijnlijk,datsterkdoor
aaltjesaangetastebietenminderhoudbaarzijndan
nietaangetaste endatdeze ongunstige invloedvan
deaaltjes-aantastingdoorbehandelenmetConserbetanietwordtverminderd.
IIb.Bewaarproeveninkistjesgedurende 1955-'56.
BijdeonderIIabesprokenkuilproevenwerd
oriënterend onderzoekverrichtnaardehoudbaarheidvandoorstengelaaltjesaangetastevoederbieten.Teneinde ditpuntnauwkeuriger teonderzoeken
werd eenaparteproefverricht,waarbijbijdeaanvangvandeproefdeopbietenaanwezigestengelaaltjesplekkennauwkeurigwerdenomlijndmet0.1.
inkt.Aanheteindvandeproefwerdbijelkebiet
nagegaan ofdeze tijdens debewaringaangetastwas
enofdezeaantastingalofnietvoortgekomenwas
uitéén (ofmeerdanéén)stengelaaltjesplek(ken).
Déproefwerdals.volgtuitgevoerd:
VàndeonderIgenoemdekuilproeveninhet
ConsulentschapTie!werdvanelkeproef eendoorsneemonstervan50bietengenomen.Debietenwerdenopgeslageninkistjes ineenbewaarplaats,die
metkoudebuitenlucht gekoeldwerddoormiddelvan
eenventilator.Devolgendewaarnemingenwerden
verricht?
Bijdeaanvangvandeproef (medio december
1955)werdenalle opdebietenaanwezige door
stengelaaltjesofschimmelaantasting veroorzaakte
plekken,ookdekleinste omlijnd.Deaardvande
aantasting (hetzijveroorzaakt dooraaltjes,hetzijdoorschimmels)werd:genoteerd.Deaantasting
dooraaltjeswerdverdeeld indrieklassen:
Klasse I. Deaantastingisoppervlakkig.
Klasse II.Deaantastingisgedeeltelijkoppervlakkig,gedeeltelijk isdebiet
dieperaangetast.Debietisechter
nietinzeersterkemateaangetast.
Klasse III.Debietisinsterkemateaangetast.Deaantastingstrektzich

- 18totdiepinhetweefselui'tende
aangetaste oppervlakte isgroter
danmet deoppervlaktevaneenrijks.daalderovereenkomt.
Aanheteindevandeproefwerdendebietenopnieuwstukvoorstukgecontroleerd (8-17februari
1956).Deresultatenvandewaarnemingenbetreffendedeaantastingdietijdensdebewaringwasontstaanenverbandhieldmetstengelaaltjesplekken
zijnintabel2samengevat.De tienmonsters indezetabelgenoemd zijnafkomstigvandetienkuilproeveninhetConsulentschapTiel.Hetaantalonderzochtebietenvarieertvan35tot 50stuks.Inde
tabelisvanelkmonsterhetaantalbijdeaanvang
vandeproefdoorstengelaaltjesaangetasteplekken,
ingedeeldnaardeklassevanaantasting,aangegeven.
Bijelkeklasse isaangegevenbijhoeveelvandetot
dieklassebehorende plekkenaantastingtijdensde
bewaring,voortgekomenuitdiestengelaaltjesplekken,isontstaan.
Uitdetabel (ziepag.19)blijktdatindiende
aantasting doorstengelaaltjes inklasse Ivalt,in
geenenkelgevaltijdens debewaringrottingdoor
schimmels ofaaltjesuitdezestengelaaltjesplekken
isontstaan.Bijklasse IIofIIIontstondwelin
velegevallenaantasting tijdensdebewaringuitde
stengelaaltjesplekkenenwelbijklasse IIuit29
vande 122plekken,dusbij24$enbijklasseIII
bij4-1vande81plekken,dusbij51$vandegevallen.
Uithetvoorgaandevolgt datonderdeproefomstandighedenalleenaantastingtijdensdebewaring
uitdestengelaaltjesplekkenontstondwanneerde
stengelaaltjesdieperindebietwarendoorgedrongen.
De oppervlakkig geblevenplekkenzijningeenenkel
gevalverdergaanrotten.Verdervolgtuithetvoorgaandedathetpercentagestengelaaltjesplekkendat
tijdens debewaringverderisgaanrottendeste
groteris,naarmate dezeplekkengroterendieper
waren.
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Dehoudbaarheid vaninverschillendemate door
stengelaaltjesaangetaste voederbieten.
InkolomAisbijelkeklassevanstengelaaltjes-aantasting enbijelkmonster 'taantalbijde
aanvangvan deproefaanwezige plekkenvan debetreffendeklasse enhetbetreffendemonsteraangegeven.
InkolomB treftmenhetaantalgevallenaandatuit
dezeplekkentijdensdebewaringrotting ofeenverdergaande aantasting isontstaan.
Klassenvanstengelaaltjes-aantastings I=oppervlakkig,II=matig,III=sterkaangetast
(zie tekst).Hetaantalaangegevenplekkenin
detabelissteeds omgerekend per 100bieten
permonster.
Nummer
vanhet
monster

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klasse Ivan
stengelaaltjes
aantasting

KlasseIIvan
stengelaaltjes
aantasting

A

B

A

B

6
23
16
15
22
4
27
41
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
13
16
12
7
4
22
29
0
0

6

o

3
0
7
2
2
i
Î

7
2
0
0

KlasseIII
vanstengelaaltjes
aantasting
A
B
6
25
9
10
12
2
10
7
0
0

I
2
17
5
0
i10
!2
i0
|5
!0
0

0
81
121
| 29
Totaal
41
154
. .
( ,—. ».—,—__
Deaantastingtijdens debewaringblijktvoor
'tgrootste gedeelte rotting,veroorzaakt doorschimmels (inhetbijzonderBotrytiscinereaFr.)tezijn.
Slechts inenkelegevallenkonvastgesteld worden

- 20datstengelaaltjestijdensdebewaringbietenweefselhaddenaangetast.
Dehier"besprokenbewaarproef inkistjesheeft
hetvoordeelt.o.v.debewaarproef indekuildat
nauwkeurigervastgesteld kanwordenofuit eendoor
stengelaaltjesveroorzaakteplektijdensdebewaringaantastingontstaat.Hetbezwaarvandeproef
isdatdebietenzichnietbevindenineenvochtigeomgeving zoalsindekuilheerst.Inzulkeen
vochtige omgevingkandeaantastingtijdens debewaringeenheelanderverloophebben.Niettemin
blijktuithetoriënterende onderzoek,inIIabeschreven,datookbijbewaringinkuilengevonden
werd datdebietenminderhoudbaarwarennaarmate
zeoorspronkelijksterkerdooraaltjeswarenaangetast.Bietenmet eenmatige aantastingkondennog
goedhoudbaarzijn.
Dezeuitkomstenwijzeneropdatertussenhetverloopvandeaantasting,voortgekomenuitstengelaaltjesplekken,bijbewaringinkuilenofinkistjeseenzekere overeenkomstbestaat.
lic.Proevenincellenvanconstante temperaturen
teKeykwijkgedurende debewaarproeven 1956-'57.
Gedurende 1956-'57werdnogmaalseenproef
verrichtbetreffende deinvloedvandestengelaaltjes-aantastingopdehoudbaarheid.Bijdeze
proefwerdendebieten,evenalsbeschrevenisonder
IIb,inkistenbewaard,maarnubijverschillende
omstandighedenvantemperatuurenvochtigheid.De
proefwerd alsvolgtuitgevoerd?
Eenpartijinsterkemate doorstengelaaltjes
aangetastevoederbietenwerdverdeeld invijfonderlinggelijkemonsters,resp.aangeduid alsA,B,
C,D en3.DemonsterswerdenteKerkwijkopgeslagenbijdevolgende temperaturens demonstersAen
Bbij 6°C,demonstersCenDbij15°CenhetmonsterEbij2°C.DemonstersAenCwerdenbewaard

- 21indichtekistenenregelmatigbevochtigd,zodat
gedurende degehelebewaarperiode eenhogevochtigheid indekistenheerste.DemonstersB,Den
jjwerdenbewaard inopenkisten.Debietenindezekistenwerdendusineenatmosfeerbewaard,die
voorbietendrooggenoemdmoetworden.
DemonstersAt/mDbestondenelkuit 125bieten,hetmonsterEtelde 100bieten.
Vanelkebietwerdbijdeaanvangvandeproef
(4-6december 1956)vastgesteld inwelkematede
bietwasaangetast doorstengelaaltjes.Dematevan
aantastingwerdthansietsgedetailleerderaangegevendanbijdeproefbeschrevenonderIIbgeschiedde.Erwerdentweecijfersgegeven,éénvoorde
uitbreiding diedeaantasting opde oppervlakte van
debietinnamueneentweede cijferwaarin dediepte
vanaantastingtotuitingkwam.Indiendeaangetasteplekeenmindergrote oppervlakte innamdan
metdegroottevaneenrijksdaalder overeenkwam
werd dezeuitbreidingmeteen1gewaardeerd.Indiende.'aantastingeengrotere:oppervlakteinnam
werdditmet een2aangegeven.Inhetgeval-,deaangetasteplekoppervlakkigwaswerdvoorde"diepte
vanaantasting een 1gegeven.Indiendeaantasting
dieperinhetweefselvandebietbinnendrong,
maar tochslechtsinbeperktemate,zodat deaangetastepleknognietzeer opvallendwaswerd ditmet
een2gewaardeerd.Drongen deaaltjeszeerdiepin
debietbinnenzodatgrote gateninhetweefsel
ontstonden eneenaldusaangetastebietopheteerstegezichtalssterkaangetast teherkennenwas
danwerd een3gegeven.Er ontstaanaldus7klassen
vanaantasting,resp.aanteduidenmets 0,1/1,
2/1, 1/2, 1/3,2/3 en3/3,waarbijhetcijferlinks
vandestreepdeuitbreiding enhetcijfer rechts
vandestreepdedieptevanaantastingaangeeft.De
bietenwerden 12en 13februari 1957gecontroleerd.
Vanelkebietwerdhetgewichtvastgesteld.Hetrot
datopdebietvoorkwamwerduitgesneden enbepaald

- 22 doorwoging. Aangezien de"bieten"bijde aanvang van
de proef genummerd waren,was van elke biet bekend
inwelke mate deze door stengelaaltjeswas aangetast
bij hetbegin van de proef.
In onderstaande tabel isvan elkmonster bieteneen indeling van de bieten gemaakt naarde"
klasse van aaltjesaantasting.Bij elkvan deze klassen is demate van aantastingvan debieten gedurende debewaring in debetreffende groep uitgedrukt
in gewichts percenten van het totale gewicht van de
bietenvan die groep (zie tabel3)«
Tabel3
Percentage aantasting gedurende de bewaring,
uitgedrukt in gewichts"percenten,bij inverschillende mate bij de aanvangvan de proef door stengelaaltjes.aangetastebieten,bewaard opverschillende wijzen.De percentages die onderstreept zijn
hebbenbetrekking opmeer dan 20bieten.

Obj

Wijze van
bewaring

Klasse van aaltjesaantasting:
0=niet aangetast, 2/3=sterk aangetast. Tussen deze uiterstenverschillende graden van aantasting
(zie tekst).
""TT—
"272
2/1 1/2+Î73

r/r"

A
B
C
D
E

6Cvochtig
6°Cdroog
15°Cvochtig
1 5 ^droog
2S3droog

5.3
6.5
0.0
25.0

2.9
11.9
19.1
30.6
3.8

11.1
9.9
38.9
51.4

2.9

"273

12.924.8'
17.0
40.4

14.5
47.4
17.0
6.6

Uit de tabelblijkt dat inhet algemeen het
percentage aantasting tijdens debewaring hoger is
naarmate de aantasting door stengelaaltjes bij de
aanvang van de proef sterker was.Deze tendens
komt echter bijzonder sterk naarvoren indien de
percentages vanklasse 2/3 vergeleken worden met
die van

29.9

68.8
69.1
15.6

- 23klasse 2/2.Bijalle objectenwordt daneen"belangrijkhogerpercentage aantasting tijdens debewaringvastgesteldbijklasse 2/3 t.o.v.klasse2/2.
Deaantasting tijdensdebewaringwerdveroorzaakt doorschimmels.Van deze schimmelswas
BotrytisCinereaFr.devoornaamste veroorzaker
vanrot,maar ookPhomabetaeFrank deedveelrot
ontstaan.Inenkele gevallen (voorkomendebijhet
objectA)konvastgesteld v/ordendatstengelaaltjes
tijdensdebewaringweefselvandebiethadden
aangetastenhetisniet onwaarschijnlijkdateen
dgl.aantasting tijdensdebewaringbijmeerbietenisopgetreden,maarbijdecontrole aanhet
eindvandeproefnietmeerzichtbaarwasdoorde
eveneensopgetredenrottingdoorschimmels.In
iedergevalisdezeaantastingdooraaltjes tijdensdebewaringvanveelminderbelangdanderottingdiedoor schimmelsisveroorzaakt.
Uitdegegevensvantabel3blijkt datdemate
vanaantasting tijdensdebewaring sterkerisbij
hogere temperatuur.Deze toename inaantastingkan
goedverklaard wordendoorhetgeenreedsvroeger
overdeinvloedvandetemperatuur tijdensdebewaringophetbewaarrotwerd gevondenenwaarbij
bleekdatbijhogeretemperatuurmeerrottingoptrad (2).Desterkematevanaantastingbijhogeretemperatuur isdanooknoggeenaanwijzingvoor
eentoenemende activiteitvande stengelaaltjes
bijhogere temperatuur.
Voortsblijktuitdegegevensvantabel3
datindiendebietenineenvochtige ofeendroge
omgevingbewaardwerden,dezeverschillenin
vochtigheidniet totgevolghaddendaterveelverschilinaantasting tijdens debewaringwas.Inhet
algemeenwas deaantasting tijdensdebewaring
ietssterkerindiendebietendroogbewaardwerden.
Ditisinovereenstemmingmethetgeenvroeger
reedsgevondenwerd.overdeinvloedvandevochtigheid ophetbewaarrot(2).

- 24Deresultatenvandebewaarproef incellen
vanconstante temperatuurkomenovereenmetwat
bijdeproeven,beschrevenonderliaenIIbgevondenwerd.Bijalledrieproevenwerd gevonden
datdematevanaantastingtijdensdebewaringtoeneemtnaarmate debietenbijdeaanvangsterker
dooraaltjeswarenaangetast.
Belangrijkwashierbijdatdetoenamebijzonder
sterkwasindiendebieteninzeersterkematewaren
aangetastdoorstengelaaltjes.
Samenvatting.
UitdeonderIIa,IIbenlicbesprokenproeven
blijkthetvolgende"
1.Bieten,dieinsterkematedoorstengelaaltjes
zijnaangetastzijnminderhoudbaardanbieten
dieweinigofnietdoorstengelaaltjes zijnaangetast.
2.De onder 1genoemdemindergoedehoudbaarheid
wordt inhoofdzaakveroorzaakt doorrotting,
veroorzaakt doorschimmelsalsBotrytis cinerea
Fr.enPhomabetaePrankeninveelmindere
mate dooraantastingvandebietengedurende
debewaringdoorstengelaaltjes.
3.Hetonder 1genoemdemaaktbegrijpelijk datin
strekenwaarindebietenveelaantastingdoor
stengelaaltjesvoorkomtookveelkuilrotwordt
aangetroffen.
4.Desterkerematevanrottingdiehetgevolgis
vandeaantastingdoorstengelaaltjeskanniet
tegengegaanwordendoortoepassingvanConserbeta.
5.Aangeziensterkdoorstengelaaltjes aangetaste
bieteninsterkemateaanrottingonderhevig
zijnverdienthetaanbevelingdezebietenvóór
hetinkuilenuittezoekenenheteerste opte
voeren.Hetuitzoekenispraktischgoeduitvoerbaaraangeziendesterkaangetastebieten
duidelijkkenbaarzijnenbijv.tijdenshet

- 25rooiengemakkelijkapartgehoudenkunnenworden.
Opdezewijzekaneenbelangrijkebronvanrottinggedurende de"bewaringvoorkomenworden.

- 26 Fig. 1Verband tussenpercentage aaltjesaantasting
perbiet vóórbewaren (O=geheel gezond, 50= voor
dehelft aangetast) enhet percentage rot nâbewaren (O= geheel gezond,;100= geheel rot),bij Clavg-1 nr.3 en 4,bij zowel onbehandelde alsmet Conserbeta behandelde bieten.
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- 27Fig.2Verband tussenhetpercentage dooraaltjes
aangetastebietenbijinkuilenenhetpercentage
rotbijuitkuilenbijdenietmetConserbetabehandeldekuileninhetConsulentschap Tiel.
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-28Fig.4Verband tussenhetpercentage aaltjesaangetaste"bietenbijinkuilenenhetpercentagerot
"bijuitkuilen"bijdenietenwelmetConserbetabehandelde•kuilen.
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