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Bieten beschermen tegen vrieskou
Om suikerbieten met minimale verliezen te leveren aan de fabriek, is zorgvuldig oogsten en bewaren een
belangrijke voorwaarde. Dat geldt vooral voor bieten die aan het eind van de campagne worden verwerkt.
Goed beschermen tegen vorst is bij deze partijen noodzakelijk.

D

oor de verwerking van suikerbieten
in enkele fabrieken te concentreren,
wordt de bietencampagne, de verwerkingsperiode, langer. Sommige partijen
zullen pas na Nieuwjaar worden geleverd.
Toch zal de oogst klaar moeten zijn voordat
de vorst invalt. Die partijen bieten moeten
dus langer worden bewaard en dat houdt in
dat je alles moet doen om tussen oogst en
afleveren de verliezen aan suiker te
minimaliseren.

Goed bewaren begint bij het rooien
Tijdens de bewaring van bieten treedt altijd
verlies aan suiker op. Hoe groot die verliezen
zijn, hangt af van de omstandigheden tijdens
de bewaring, maar ook van de manier van

oogsten. Beschadigde bieten gaan sterker ademen door de wondheling en verliezen daardoor extra suiker. Bij beschadigde bieten loop
je bovendien kans op vorming van schimmels
en ook dat werkt nadelig bij de bewaring.
Voorkom dus beschadiging bij het rooien.
Kijk of er correct gekopt wordt en geen blad
op de bieten blijft staan en controleer of de
zeefraderen niet te snel draaien. Puntbreuk
ontstaat niet alleen bij het rooien, maar ook
vaak door te intensief reinigen. Enige grond in
de hoop is minder erg dan pruiken op de bieten.
Beschadiging moet je ook zien te voorkomen
bij het overladen en lossen aan de hoop. Houd
de valhoogte zo laag mogelijk. Laat de bieten
van de stortkegel naar beneden rollen. Voorkom dat bieten kapot worden gereden.

De bewaarplaats
Dan komt het volgende probleem: waar en
hoe ga je de bieten opslaan en bewaren.
Uit IRS-onderzoek blijkt dat een hoogte van
2 tot 2,5 meter vaak het beste bewaarresultaat
oplevert. Daarbij is het aan te bevelen de top
van de hoop in de lengte op gelijke hoogte
en in de breedte mooi rond te houden. Bij
een ronde top van pakweg 2 meter breed en
een afrolhoek van 40 tot 45 graden heeft zo’n
hoop een voet van 9 tot 10 meter. De breedte
van betonplaten op het perceel zijn daarop
vaak afgestemd.
Een stortplaats op het erf is vaak breder en
daardoor minder geschikt voor de aanleg van
lange hopen. Zo’n brede hoop is ook niet te
verladen met een opraaplader, zoals de Maus.

Wanneer beschermen?
Meteorologisch zijn er twee belagers van de
kwaliteit van bieten aan de hoop: regen en
vorst. Wanneer er regen wordt verwacht,
moet je de hoop afdekken. Dat kan met vliesdoek of landbouwplastic. Vliesdoek laat lucht
door en kan na de regen op de hoop blijven
liggen. Het landbouwplastic moet na regen
direct worden verwijderd om de temperatuur
– en daarmee het suikerverlies – in de hoop
laag te houden.
Wordt in de herfst lichte vorst voorspeld?
Dek de hoop dan meteen af. En ook hier
geldt: vliesdoek kan blijven liggen. Leg dat
goed vast met zandzakken of zandslurven
en laat de wind niet onder het doek komen.

Beschermen tegen vorst
Als de levering later is gepland, moeten de
bieten droog en vorstvrij worden bewaard.
Voor die langdurige bewaring wordt ook
gebruik gemaakt van vliesdoek. Dit pro
pyleendoek heeft minieme gaatjes die wel
ventilatielucht doorlaten, maar nauwelijks
regenwater. Op goed aangelegde bieten
hopen met een ronde kop en een strakke
toplijn zal regenwater de weg van de minste
Topventilatie in het CSV Covas bietendoek houdt de temperatuur in de hoop laag.
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weerstand kiezen en over het vliesdoek naar
beneden wegstromen. Dat is dan ook precies
het probleem bij grote brede hopen met een
niet vlakke bovenkant. Regenwater kan niet
afstromen, blijft in de deuken staan en komt
geleidelijk door die gaatjes in de bietenhoop
terecht.
Als de neerslag op goed afgedekte hopen is
afgestroomd, gaat de hoop via het vliesdoek
weer ventileren. Dreigt er een serieuze vorstperiode, dan beschermt het vliesdoek onvoldoende en moet extra bescherming worden
aangebracht. Om van het frequent toe- en
afdekken van een tweede laag winddicht
zeildoek verlost te zijn, heeft CSV Covas, de
coöperatieve vereniging van bietentelers in
Oost-Brabant en Limburg, ruim vijftien jaar
geleden een nieuw afdekdoek laten maken.
Dit doek heeft in het midden een 3 meter
brede luchtdoorlatende strook. Dat doek
wordt over het vliesdoek op de bietenhoop
aangebracht en weer vastgelegd. Komt er
toch nog wind onder het doek, dan kan die
door de luchtdoorlatende strook ontwijken.
Na een vorstperiode kan het doek blijven
liggen, omdat het de ventilatie van de hoop
niet belemmert. Soms wordt dit speciale
doek direct op de hoop gelegd, zonder vliesdoek. Dan is de vorstwering –6 graden Celsius.
Met een vliesdoek als onderlaag is die –10
graden Celsius. Bij nog strengere vorst worden extra maatregelen verlangd. Naast afdekken van de luchtdoorlatende strook van het
CSV Covas-bietendoek met landbouwplastic,
moet je de voet van de hoop extra beschermen
door stro of ruigte tussen beide doeken aan te
brengen. De lucht tussen het stro beweegt
niet en fungeert zo als een goede warmte
buffer. Daarvoor is ook een 2 meter breed
noppenfolie te gebruiken. Vervelend is
echter dat dit folie pas mag worden aan
gebracht als de temperatuur onder nul zakt.
Helemaal nieuw is dicht doek met aan de
randen klittenband. Dit 2 meter brede doek
wordt bij vorst op de voet van het vliesdoek
uitgerold en ligt direct vast. Het grootste deel
van de hoop ligt dan alleen onder vliesdoek
met een geringe vorstwering. Bij strengere
vorst zal de hoop extra moeten worden
beschermd. Bij invallende dooi moet het
doek direct worden verwijderd om de hoop
weer te laten ventileren en de temperatuur
laag te houden.

Handwerk
Het aanbrengen en afhalen van de doeken
gebeurt meestal met de hand. Niet zo gemakkelijk, want voor goede afdekking heeft het
vliesdoek afmetingen van 25  x 15,75 meter.
Het bietendoek van CSV Covas is met 25  x 15
meter een fractie kleiner. Het volledig met de
hand aanbrengen van de doeken is zwaar
werk. Door de doeken volgens een vast
patroon op te vouwen en daarna met een
trekkervoorlader op de top van de bietenhoop neer te leggen en uit te vouwen, wordt
het aanbrengen veel minder zwaar. Bij het
afdekken kunnen de doeken gemakkelijk
van de hoop worden getrokken.

Als het doek met klittenband wordt uitgerold,
over het vliesdoek, ligt het direct vast.
Het biedt bescherming aan de voet.

Kostprijs afhankelijk van levensduur
Welke methode je ook toepast, centraal
staat: bieten moet je droog, koel en vorstvrij
bewaren. En daarbij kan te warm bewaren
net zo schadelijk zijn als te koud. Bij bescherming tegen vorstschade hebben vliesdoek en
het CSV Covas bietendoek een groot pluspunt. Dit doek kan na een vorstperiode blijven liggen. Goed onderhouden vliesdoek gaat
daarbij wel vijf jaar mee. De ervaringen met
het CSV Covas bietendoek monden uit in een
levensduur van meer dan tien jaar. Daarbij
moet je wel aan twee aspecten aandacht
besteden:
– 	Bescherm de doeken tegen (harde) wind.
Leg ze goed vast, met zandzakken of
zandslurven.
–	Laat de doeken na het seizoen goed
drogen voordat ze in de bewaring gaan.
Vastleggen met grond moet worden afgeraden.
Grond hecht zich tijdens vorst aan het doek en
laat zich bij het afdekken in koude perioden
niet of moeilijk verwijderen. Heel vaak gaat
het doek dan scheuren.

Een lange en mooi vlakke hoop met
verschillende afdekmaterialen. Het vliesdoek
is goed vastgelegd met zandslurven.

Wat levert het op?
Als gevolg van het nieuwe regime bij de
verwerking van suikerbieten moet een deel
van de oogst langdurig bewaard worden.
Het ademen in die periode betekent suikerverlies. Op jaarbasis kost het beschermende
materiaal ongeveer 4 euro per ton bieten. Als
tegenprestatie ontvangen de deelnemende
telers bewaarloon. Heel globaal is de balans
in evenwicht.

Het CSV Covas bietendoek op het vliesdoek
geeft bescherming tegen 10 graden vorst.
De bovenkant kan wat strakker.
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