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1 INLEIDING

1.1

D E BIET ALS C U L T U U R G E W A S

Onze gecultiveerde voederbiet, Beta vulgaris L., is een jong landbouwgewas. Weliswaar werd in de Middeleeuwen de witte en rode biet in onze streken vrij algemeen als
groente in tuinen aangetroffen (235),doch deteeltvan voederbieten opgrotere schaal,
als landbouwgewas, is eerst naar voren gekomen nadat door de bietsuikerproduktie
de teelt van suikerbieten tot ontwikkeling was gekomen. In fig. 1 is globaal het
verloop van de met voederbieten beteelde oppervlakte sinds 1800 weergegeven.
FIG. 1 Oppervlakte voederbieten sinds 1800
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FIG. 1 Area underfodder beetssince 1800

Vooral na 1875 is de oppervlakte voederbieten sterk toegenomen. Voor een groot
deel moet dit toegeschreven worden aan de opkomst van de kunstmest en het in
zwang komen van betere landbouwmethoden. In de naoorlogse jaren 1946 t/m 1948
zien we een opmerkebjke top (62000-67 000 ha) in de verbouw van voederbieten,
als gevolg van moeilijkheden met veevoederimport, doch daarna neemt het areaal
weer sterk af. In 1960werden nog maar 39000 ha met voederbieten beteeld.
Gaan we er van uit, dat gedurende de stalperiode per stuk grootvee met voordeel
4 ton voederbieten kunnen worden vervoederd, dan kan door onze huidige veestapel
(2mill, stuksrundvee)deopbrengst van 50000ha voederbieten (4mill,ton)gemakkelijk worden opgenomen. Onsvoederbietenareaal bevindt zichechter grotendeels op de
zandgronden met ongeveer de helft van de Nederlandse rundveestapel. Op de zandgronden heeft men dan ook vaak 4 ton voederbieten of meer per stuk rundvee beschikbaar, zodat daar geen uitbreiding van de voederbietenteelt te verwachten is.
Verder zal men vaak liever suikerbieten verbouwen, die naast de bieten voor de
suikerfabriek nog een belangrijke opbrengst aan koppen en blad voor veevoeder
1

leveren. De uitbreiding van de teelt van suikerbieten na 1948 is dan ook gepaard
gegaan met de sterke afname van de oppervlakte voederbieten.

1.2

GROEI EN ONTWIKKELING VAN DE BIET

De gecultiveerde biet, Betavulgaris L., is een tweejarige plant, die in het eerstejaar
een verdikte wortel vormt, waarin het reservevoedsel wordt opgeslagen. Volgens
BOUILLENNE(50)zijn ervijf morfologische groeistadia tijdens de ontwikkelingin het
eerstejaar, n.l.:
1 primaire differentiering, d.i. kieming, vorming van een wortel met centrale
vaatbundel en vorming van enkele blaadjes,
2 secundaire differentiering, d.i. vorming van secundaire vaatbundelringen, waardoor diktegroei optreedt,
3 decorticatie, door de diktegroei als gevolg van de vorming van secundaire vaatbundelringen scheurt de cortex en wordt afgestoten,
4 bietvorming, door in de breedte uitgroeien van devaatbundelringen en het zich
daartussen bevindendeparenchym,
5 rijping, waarbij degroei min ofmeertot stilstand komt.
Inverband metdebewaringvanvoederbieten isvooralde'rijping' inheteerstejaar
van belang en verder wat er gebeurt bij de overwintering, waarbij de biet van het
vegetatieve stadium overgaat in hetgeneratieve.

1.2.1 Afrijping
ULRICH(230,231)vonddat het 'afrijpen' vandebietinheteerstejaar niethetgevolg

isvan eenintern mechanisme. Wanneer bieten worden geteeld onder constante omstandigheden,diegunstigzijnvoor devegetatieve ontwikkeling, dan blijven ze steeds
bladerenvormen.Dezebladerenwordenouderenstervenaf. Degrootteenhetaantal
van de bladeren wordt bepaald door de genetische samenstelhng van het ras en het
klimaat (temperatuur, lichtintensiteit, daglengte) waarin deplant groeit. Dezecyclus
van nieuwvorming enafsterven van bladeren blijft doorgaan tot de omstandigheden
veranderen.
Afhankelijk van de milieuomstandigheden wordt een bepaald suikergehalte in de
wortel bereikt, dat verder constant blijft. Degroei van debiet blijft onder dezeconstante omstandigheden doorgaan meteen snelheid dierecht evenredigismetdehoeveelheid suiker die gevormd wordt in overmaat van de behoefte voor loofgroei.
'Suikerstapeling'en 'afrijping' treden niet op.
'Afrijping' en verhoging van het suikergehalte vinden wel plaats wanneer de omstandigheden veranderen. Zo zullen lagere temperaturen, vooral 's nachts (229),

FIG. 2 Droge-stofgehalten van deweefselsvaneenKuhn Psuikerbiet bepaald volgensde 'schijfjesmethode', ontleend aan VANDE SANDE BAKHUYZEN
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FIG. 2 Dry matter contentofthe tissues ofa KuhnPsugarbeet determinedaccording to the 'diskmethod',from unpublishedpapersfrom VAN DE SANDE BAKHUYZEN
a = 'onrijpe' biet/'unripe' beet,sampledon 15 July
b = 'rijpe' biet/'ripe'beet,sampledon 14 October
x = xyleem
ph= phloeem
c = cambium
p = parenchym
vtbd = vaatbundelring/vascular bundle ring

kortere dag enN-gebrek, devegetatieve groei vandewortel envooral de bladontwikkeling min of meer tot stilstand brengen. De 'afrijping' in heteerste levensjaar
van debiet wordt volgens ULRICH hierdoor gekenmerkt.
WIMMER, LUDECKEen SAMMET(254)spreken van rijpe bieten wanneer- bij overigens
ruim voldoende voedingstoestand - deinheteerste jaar terbeschikking staande N
nagenoeg verbruikt is, zodat debladeren tekenen vertonen van zwak N-gebrek, n.l.
lichtgroene tot geelgroene verkleuring. In deze toestand sterven de bladeren, na
overgang van dekleur naar zuiver geel met een lichtbruine kleur af. Opdit moment
heeft debiet indepraktijk zijn grootste ontwikkeling bereikt, hetgeen blijkt uit het
feit, datdoor later oogsten geen opbrengstvermeerdering meer verkregen wordt.
VAN DE SANDE BAKHUYZEN (ongepubliceerd) vond bij onrijpe bieten aanzienlijk
hogere droge-stofgehalten in het vaatbundelweefsel danin hetparenchym (fig. 2a).
Bij rijpe bieten waren degehalten indebeide weefsels nagenoeg gelijk (fig. 2b).
Het parenchym van debietenwortel isals hetware een voorraadschuur, die gevuld

wordt metsuiker. Isdeschuurvol,dan isdebiet'rijp'. Een dergelijk voliedig 'afrijpen'
vond VAN DE SANDE BAKHUYZEN wel bij een vroeg suikerbietenras (Kuhn P) doch
niet bij een voederbietenras (Eureka). In het algemeen treedt volgens VAN DE SANDE
BAKHUYZEN dit 'afrijpen' bij voederbieten veel minder duidelijk op dan bij suikerbieten. Weliswaar wordt ook bij voederbieten het verschilin droge-stofgehalte tussen
vaatbundels en parenchym kleiner naarmate de biet 'rijpt', doch er blijft altijd nog
een belangrijk verschil bestaan.
Samenvattend kunnen we het 'afrijpen' van een biet in zijn eerste levensjaar kenschetsen als het vullen van de in de bietenwortel gevormde voorraadschuur met assimilaten (suikers). Bij 'rijpheid' van de biet is deze schuur vol. Dit gaat samen met een
stilstand in de vegetatieve groei van de plant. De hoeveelheid groen loof neemt af
en het verse wortelgewicht neemt vrijwel niet meer toe.

1.2.2 Vernalisatie
Afnankelijk van de milieuomstandigheden kan de biet een-, twee- of meerjarig zijn
(105, 237,251).
Wanneer bieten tijdens de bewaring aan een lage temperatuur worden blootgesteld,
treden veranderingen op, die tot gevolg hebben, dat ze na de bewaring gaan schieten
en zaad vormen. Daarnaast speelt ook de daglengte tijdens de groei in het tweede
jaar een rol. Vooral de invloed van de temperatuur op het schieten is vrij veel onderzocht.
Voor de overgang naar het generatieve stadium is een temperatuur vereist, die ligt
tussen 1 en 10°C(32,61,226,246,247). De vernalisatie verloopt vlugger naarmate de
temperatuur hoger is (dichter bij 10°C), doch op den duur wordt de hoogste graad
van koude-inductie bereikt bij lagere temperatuur (172, 205,208). In verband met de
zaadproduktie is 4 a 5°C in het algemeen de gunstigste temperatuur (93, 94, 174,
176, 186).
Gevernaliseerde bieten kunnen weer gedevernaliseerd worden, door ze enige tijd bij
een temperatuur hoger dan 14°Cte plaatsen (61, 206,208).Dit proces verloopt sneller
naarmate de temperatuur hoger en de daglengte korter is.
De invloed van de koudebehandeling op de schietervorming is in hoofdzaak gelocaliseerd in of nabij het groeipunt (61). Volgens KNOTT (132) geldt dit ook voor de
invloed van het licht.
STOUT (209) vond, dat naarmate de vernalisatie verder gevorderd was een duidelijke
verandering van de redoxpotentiaal van de weefselsappen in en om het groeipunt in
de richting van de meer gereduceerde toestand plaatsvond en de catalase-activiteit
toenam.
Bij verder onderzoek (213) bleek, dat bieten die eerst in een koude omgeving zijn
bewaard en daarna zijn overgebracht in een warmere omgeving, een grotere adem-

halingsintensiteit hebben dan overeenkomstige bieten die steeds in de warmere omgevingzijn bewaard. Dit lage-temperatuur-'carry-over'-effect gaat verloren wanneer
de bieten een paar weken bij de warmere omgevingzijn bewaard. De ademhalingsintensiteit is waarschijnlijk gecorreleerd met de mate van vernalisatie. In overeenstemminghiermeevonden wij bij bewaringvanbieten bij eenconstante temperatuur
van 2°,5°of 7°C,een geleidelijke toename van de ademhalingsintensiteit gedurende
debewaring(26).

1.3

LEVENSPROCESSEN TIJDENS DE BEWARING

1.3.1 Transpiratie
Door transpiratie, dus verdamping van water, treedt verlies aan verse massa op.
Voordeboerdiezijneigenbietenbewaart,isditverliesopzichzelfvangeenbetekenis,
immers, dit verlies betekent nog geenverlies aan voederwaarde. Indirect kan waterverlies(uitdroging)welverliezenaanvoederwaardeveroorzaken, omdatuitgedroogde
bieten in het algemeen minder houdbaar zijn (12, 15,18, 26).

1.3.2 Ademhaling
Door ademhaling gaat droge stof door oxydatie verloren, bij bieten betreft dat in
hoofdzaak suiker.
Bijverbrandingvan 1 grammolecule glucosekomt674calwarmtevrij, waardoorde
bieten warmer worden. Dit feit isvan grote betekenis omdat het enerzijds debieten
beschermttegenbevriezenindekuil,anderzijds deademhalingversnelt,hetgeendoor
dehieruit voortvloeiende toenemende warmteproduktie ten slotte 'broei' ten gevolge
kan hebben.
Ademhaling iseennormaal levensverschijnsel van een gezonde plant. Willen wede
biet gezond bewaren, dan zullen we steeds een zekere ademhaling moeten toelaten.
Wordt deademhalingverhinderd, b.v.doorgebrekaanzuurstof,dantreedtanaerobe
ademhaling ofgistingop,diespoedigbederfenrottingtengevolge heeft.

1.3.3 Spruiting
Tijdens de bewaring vormen bieten in het algemeen spruiten en fijne zijworteltjes.
Dituitlopenvindtplaatstenkostevandevoedingsstoffen dieindebietaanwezigzijn.
Spruiting en wortelvorming gaan onvermijdelijk gepaard met enig verlies aan voe-

dingsstoffen endienendusbeperkt teworden.Inhetalgemeenneemtdespruitingen
wortelvorming toe bij bewaring bij hogere temperatuur en grotere vochtigheid (26,
174, 176).Bij aardappelen kan de spruiting belangrijke verliezen veroorzaken, mede
door vermindering van dekwaliteit. Bij bietenisditvrijwel nooit hetgeval,ondanks
het feit dat ze geen 'rustperiode' hebben zoals aardappelen en dus reeds van de
aanvang af kunnen spruiten. Het droge-stofgehalte van despruiten bij bieten iszeer
laag (4-8%)en het versgewicht is gering ten opzichte van het grote bietenlichaam
(meestal minder dan 1 %), zodat het totale gewichtsverlies aan spruiten meestal als
zeerbijkomstig beschouwd magworden (62, 67).
In het algemeenwijst eenzekerematevan spruiting op eengezonde levensactiviteit
van debiet en als zodanig blijkt zemeestal samen te gaan met een goede bewaring.
Eenbescheiden matevanspruitingisdaarombijbieten,lieverdanals 'onvermijdelijk
kwaad', als een uiting van de gewenste gezondheidstoestand op te vatten (26).

1.3.4 Enzymatische activiteiten
Door enzymatische activiteiten treden omzettingen op,dievooralvan belangzijn bij
suikerbieten in verband met de suikerfabricage, doch die devoederwaarde van voederbieten nauwelijksbeinvloeden.
Deverteerbaarheid vanheteiwitindebietzal hierdoorwaarschijnhjk nietveranderen of misschien iets toenemen. Immers een deel van het eiwit wordt gesplitst in
aminozuren(62,220)enwordtdusgemakkelijker verteerbaar.Overigensishetgehalte
aanruweiwitinbietenzolaag,dat kleineyeranderingen indesamenstellinghiervan,
niet van veel belang zijn.
Tijdensdebewaringgaat,tengevolgevandeademhaling,goedverteerbareorganische
stofverloren.Hetisdaaromteverwachten,datdeverteerbaarheidendezetmeelwaarde
van de overgebleven droge stof zal zijn afgenomen, immers, na de bewaring is er
relatief meerruwvezelenasin dedroge stof dan v66r debewaring.
Wanneerwedeformulevan MARTINenGRAMBERGEN(153)- ZW= 0,5448x + 0,98,
waarin xhet gehalte aan organische stof in de verse massa is- toepassen op bieten
met b.v. 12%droge stof,waarvan 90%organische- en 10%anorganische stof is,en
weverder aannemen dat tijdens debewaring 15% van de droge stof in devormvan
suikerverlorenisgegaan,danvindenwe,datdezetmeelwaardevandedrogestofvoor
de bewaring 57,2en na de bewaring 56,3is.Volgens dezeberekening is dezetmeelwaarde van de droge stof tijdens de bewaring dus iets achteruitgegaan. Praktisch
zalditverschilechternauwelijks meetbaar zijn.
Om dit na te gaan hebben STEENSBERG en WINTHER (204) de verteerbaarheid van
voederbieten bepaald doormiddelvanvoederproeven metrundvee.Zededenditmet
versebieteninnovemberenmetbewaardebieteninjanuarieninapril.Hetbleek,dat
devoederwaarde van dedrogestof vandebietennietmeetbaar was achteruitgegaan.

Ook ISAACHSENen ULVESLI(123)vondenbijkoolrapen datdeverteerbaarheid vande
droge stof tijdens de bewaring niet meetbaar achteruitging. Ter verklaring hiervan
wijzen ISAACHSENen ULVESLIerop,datderuwvezelinkoolrapen voorkoeien vrijwel
even goed verteerbaar is als de N-vrije extractiestoffen. Bovendien is het ruwvezelen asgehalte vrij laag. Voorts is bekend, dat bij herkauwers een grote hoeveelheid
suikerin hetvoedseldegistingsprocessen in depens ongunstigbeiinvloedt(127,146),
waardoor deandere voedingsstoffen, zoalscellulose(ruwvezel),minder goedworden
benut.Suikerbietenzijndaaromvoorkoeienmindergeschiktdanvoederbieten.Hetis
hierom begrijpelijk, dat eenwatlager suikergehaltevan dedrogestof indebieten na
de bewaring, bij de voederproeven met koeien, geen merkbare vermindering van de
voederwaarde ten gevolge heeft gehad.

1.4. BELANGRIJKE OMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE BEWARING

1.4.1 Temperatuur
Bij een temperatuur lager dan —1°Ckunnen bieten bevriezen, waarbij onderscheid
dientteworden gemaakttussen hetreversibele 'bevriezen'enhetirreversibele 'doodvriezen' (218,234).In het eerste gevalzijn de bieten na (langzaam) ontdooien weer
gezond. Bij —1°C begint de ijsvorming in de intercellulairen van de buitenste laag
van de biet. Wanneer de temperatuur van de biet niet beneden —3°C is geweest,
kunnen er wel ijskristallen gevormd zijn in de intercellulairen - bij langdurige inwerkingvandekoudezelfstotinhethartvandebiet- dochdebietisnognietdood.
Bijeentemperatuurlagerdan—3°Cis'doodvriezen'mogelijk.Aangeziendebieteen
specifiekewarmteheeft van ongeveer0,85,bezitzeeenaanzienlijke warmtevoorraad.
Er is dus een langdurige intensieve afkoeling nodig om de temperatuur van de buitensteweefselcellen tot—3°Ctekoeien,tenminste,wanneerde(uitwendige) afkoeling
niet zosnelgaat, dat ten gevolgevan dete kleineinwendigewarmtegeleidingvan de
bietniet genoegwarmtenageleverdkan worden.
Worden levende plantedelen bewaard bij een lage temperatuur, doch hoger dan
0°C, b.v. bij 0,5°Cof 1°C, dan kunnen verstoringen van de metabolische processen
optreden, diedekwaliteit van het produkt ongunstigbeinvloeden.Bekend ishetz.g.
'lage-temperatuurbederf' bij appels, dat optreedt, wanneer ze te lang bij lage temperatuur worden bewaard. Bijbietenworden bij 0-1°Cdevernalisatieprocessen vrijwel tot stilstand gebracht. Door bewaring bij deze temperatuur worden ze op den
duur verzwakt,waardoor ten slottemeerrot optreedt(26).
Door bewaring bij te hoge temperatuur treden hoge ademhalingsverliezen op(33,
216,233)enworden ook despruitingenwortelvormingsterkbevorderd (174).Doordat bij hoge temperatuur de ademhaling sterk wordt versneld, kunnen de bieten

aanzienlijk warmer worden. Verder wordt door dehogetemperatuur ook de activiteit
van micro-organismen gestimuleerd. De bieten worden aangetast en gaan rotten,
waardoor nog meer warmte wordt ontwikkeld. Door de steeds hoger oplopende
temperatuur, kan het nog niet aangetaste bietenweefsel afsterven, waardoor de enzymen in hun harmonische werking worden gestoord. De hieruit volgende 'biochemische chaos' in de bieten, heeft ten slotte een explosieve warmteontwikkeling ten
gevolge, hetgeen in de praktijk 'broei' wordt genoemd.
Afgezien van 'broeiverschijnselen', zijn de verliezen bij bewaring bij hoge temperatuur (12-15CC) toch altijd belangrijk hoger dan bij lage temperatuur (26).

1.4.2 Vochtigheid
De vochtigheid van het milieu is een zeer belangrijke factor bij de bewaring. Uitgedroogde 'verwelkte' bieten zijn veel minder goed houdbaar dan niet uitgedroogde.
Door sterk uitdrogen worden de buitenste cellagen veel vatbaarder voor rot (234).
Ze kunnen zelfs afsterven en daardoor aanleiding geven tot broei. Uitgedroogde
bieten hebben ook een grotere ademhalingsintensiteit dan niet uitgedroogde (174,
232), ondanks het feit dat uitgedroogde bieten minder spruiten.
Aanwezigheid van vrij water op de bieten dient echter voorkomen te worden omdat
dit het binnendringen van schimmelszoalsBotrytis cinereavergemakkelijkt. Bewaring
in een omgeving met nagenoeg verzadigde lucht lijkt het meest geschikt.

1.4.3 Ziekten en aantastingen
Bieten die door pathogene schimmels, zoals Phoma betae en violetwortelrot, zijn
aangetast, rotten tijdens de bewaring door. Ook in ernstige mate door stengelaaltjes
aangetaste bieten rotten verder. Om ziekteverwekkers zo weinig mogelijk kans te
geven, is het bij de bewaring steeds noodzakelijk uit te gaan van gezonde en zo min
mogelijk beschadigde bieten.
In hoofdzaak treedt tijdens de bewaring echter rot op door min of meer secundaire,
dus niet echte ziekteverwekkende schimmels, die globaal genomen niet in staat zijn
gezonde, krachtiglevendebieten aan tetasten. Ze krijgen pashun kans,wanneer door
minder goede teelt- of bewaarmethoden, de bieten te zeer verzwakt zijn om nog voldoende weerstand te bieden.

1.5

G R O O T T E VAN DE V E R L I E Z E N I N DE P R A K T I J K

In fig. 3 wordt een overzicht gegeven van de bewaarverliezen, zoals die optreden in
een goed geslaagde praktijkkuil waarin geen rot is opgetreden.
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FIG. 3 Bewaarverlies in een praktijkkuil zonder
rot. Oppervlak ABCD isdeop 1november ingekuilde totale hoeveelheid bieten in kgdroge stof.
Oppervlak van een kolom is de hoeveelheid die
in een halve maand wordt opgevoerd. Gearceerde oppervlak ABEis het ademhalingsverliesaan
drogestof

FIG. 3 Storage lossina clamp withoutrot. The
surface ABCD isthetotalamountof beets(kgdry
matter) storedonthe1stof November. Thesurface
ofonecolumnistheamountfed inhalfamonth. The
hatchedsurfaceABE istherespiratory lossin dry
matter
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Het oppervlak van het vierkant ABCD stelt voor deop 1november ingekuilde
totale hoeveelheidvoederbieten,inkgdrogestof.Dezehoeveelheid wordt tot 1 april
geleidelijk vervoederd. Westellen onsvoor, datreedsbijhetinkuilen detotale hoeveelheidbietenisverdeeldin 10gelijkeporties,kolom 1 t/m 10,dietijdens dewinter
successievelijk zullen worden opgevoerd. Dehoeveelheid droge stof in iedere portie
stellenweop100enwordtvoorgesteld door hetoppervlak vaneenkolom.
Portie 1wordt opgevoerd indeeerste helft vannovember envertoont nogvrijwel
geenverliezen. Portie 10wordt opgevoerd indetweede helft vanmaart.Ineen goed
geslaagde praktijkkuil kunnen wehetdroge-stofverlies op 15januari op4%stellen
en op 1april op 12%.Door delijn AEwordt hetverloopvanhet droge-stofverlies
tijdens de bewaarperiode weergegeven. In totaal over de gehele bewaarperiode is
het droge-stofverlies gelijk aanhetoppervlak van de driehoek ABE.In procenten
van detotale hoeveelheid ingekuilde droge stof (oppervlak vierhoek ABCD) is dit
5%. Ditverlieslijktonsalleszinsaanvaardbaar.Verderebeperkingvanditverlieswordt
ook moeilijk, aangezien een zekere ademhaling onvermijdelijk is. Onder gunstige
omstandigheden kanhetverlies nogteruggebracht worden tot3,5a4%,doch het is
weinigrendabe) aaneenwinstvan 1 a 1,5% veelmoeiteen/of kosten tebesteden.
In fig. 3ismetdelijn AFhetverloop vanhetademhalingsverlies aan droge stof
voorgesteld ineennormale praktijkkuil bijgeleidelijk opvoeren vandebieten, wanneerergeenrotoptreedtenweervanuitgaandathetdroge-stofverlies op15januari
niet4doch8%bedraagtenop1 aprilniet 12doch20%.Ditgevaliseenuitgesproken
slechte bewaring,hetgeenindepraktijk slechts zeldenvoorkomt. Toch bedraagthet
droge-stofverlies gemiddeld over de gehele bewaarperiode dan nog slechts 9%.
Integenstellingmethetademhalingsverliesishetverliesdoorrotzeergoedmerkbaar
voor deboer. Somsgaatineen enkelemaand degehelebietenvoorraad volledigverloren.Opovereenkomstige wijze alsinfig.3,isinfig.4hetverloopvandeverliezen
weergegeven bijeenkuilwaarin inaanzienlijke materotisopgetreden.

FIG. 4 Bewaarverliesineenpraktijkkuil met rot.
Als fig. 3, doch het oppervlak EBF is het verlies
door rot en het oppervlak GEFH is het ademhalingsverlies aan droge stof in de gezond gebleven
bieten

FIG. 4 Storagelossinaclamp withrot.Seefig.3.
Thesurface EBF, however, isthelossby rot,while
the surface GEFH is the respiratoryloss in dry
matterfrom the healthybeets

Het oppervlak EBFinfig.4 is het verlies door rotting, het oppervlak GEFH het
ademhalingsverlies aan droge stof in de gezond gebleven bieten. Zoals blijkt uit
fig. 4,wordtoppervlak GEFH aan heteindvan debewaarperiode smaller. Ditkomt
doordat het ademhalingsverlies aan droge stof alleen betrokken is op de gezondgebleven bieten; derotte bieten zijn toch algeheelverloren.Aan het eindbedraagt het
droge-stofverlies weliswaar20%,dochomdaterdannogslechts30kgvande 100kg
oorspronkehjk ingekuilde droge stof aanwezig is,is van die 30kg ook slechts 6kg
door ademhalingverloren gegaan.
Infig.4 bedraagt het totale droge-stofverlies als gevolg van rot + ademhaling in
de gezonde bieten, gemiddeld over de gehele bewaarperiode 24%. Een belangrijke
moeilijkheid is,dat door het optreden vanrot in dekuilhetvoederplan onbruikbaar
wordt. Immers, van devoor gebruik in de tweede helft van maart bestemde voederwaarde isslechts 30%overgebleven. Kuilrot kan dan ook belangrijkefinancieleverliezenveroorzaken, dieoverigensnogaanzienlijk ongunstigerkunnenuitvallendanin
hethiergestelde voorbeeld.
DeomvangvandebewaarverliezenbijvoederbietenindeNederlandselandbouwals
geheelismoeilijk te schatten. Statistische gegevens ontbreken volledig.
De ademhalingsverliezen zijn gemiddeld ongetwijfeld groter dan de 5%van het in
fig.3 besproken gunstige geval, doch waarschijnlijk kleiner dan de 9%van de ongunstige bewaring.
Degemiddeldeverliezendoor rot zijn nogmoeilijker aan tegeven.Erzijnjaren dat
er zeerweinig rot optreedt, terwijl erin anderejaren talloze klachten uit de praktijk
komen. Ook in ongunstigejaren zijn er echter veel boeren die helemaal geen moeilijkheden ondervinden. In de meestejaren gaan vrijwel geen bieten verloren door
bevriezen, doch somskomen er nogalwat vragen uit depraktijk overhet verwerken
van bevroren bieten.
Ieder jaar komt kuilrot verspreid in geheel Nederland voor. In bepaalde streken
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treedthetwatsterker opdevoorgrond, b.v.in derivierkleistreken (Bommelerwaard,
langsdeMaasin Limburg)enindezandgebieden van Drenteen Noord-Brabant.
Wij hebben de indruk dat in het algemeen in Nederland het rotverlies gemiddeld
over degehelebewaarperiodekleinerzalzijn dan 5%.Het grote probleem isdat het
rotverliesinminofmeerincidentelegevallen desastreuzeafmetingen aanneemt.

1.6 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Uit het voorgaande blijkt, dat de totale verliezen bij het bewaren van voederbieten
belangrijk kunnenzijnendathierbij hetkuilrot hetmeestwordtgevreesd,wegenshet
incidenteel optreden van grote verliezen.
De houdbaarheid van bieten, gezien als resistentie tegen kuilrot, heeft daarom bij
onsonderzoekinhetmiddelpuntvandebelangstellinggestaan.Daarnaast werd aandachtbesteedaandebijdebewaringoptredendeademhalingsverliezenaandrogestof.
Dit onderzoek moest echter beperkt worden omdat de bepaling van deze verliezen
aanzienlijk meertijd enmoeitekost,dandebepalingvandeverliezendoorrot.
Onderzoek van de invloed van de cultuurmethoden, de bemesting en de vruchtbaarheid van de grond, werd vooral van belang geacht, omdat de voederbiet een
produktiswaarvandeprijs,n.l./17,—tot/24,—perton,laagis.Ditheeft totgevolg,
dat een verbetering van de bewaarmethode niet veelgeld mag kosten. Wanneer een
verbeteringb.v./2,—pertonkost,danbetekentditreeds8-12%vandebeginwaarde,
terwijl de rottingsverliezen zonder dergelijke maatregelen gemiddeld slechts op 5%
worden geschat. In demeeste gevallen zaldit dus niet rendabel zijn. In tegenstelling
hiermee worden b.v. bij aardappelen bewaringskosten van/20,— per ton algemeen
als rendabel beschouwd. Dit komt doordat aardappelen niet alleen een aanzienlijk
hogere waarde hebben, n.l. rond/100,— per ton, doch bovendien uiten de bewaarverliezen zich snel in een kwaliteitsvermindering, waardoor de waarde gemakkelijk
tot de helft kan teruglopen.
Door verbetering van decultuurmethoden ishetmogelijk verbetering van dehoudbaarheidteverkrijgen,zonderdatditveelgeldkost.Bijdebemestingiszelfsgebleken,
datindepraktijk somsteveelwordtgegeven,zodatopkostenkanworden bespaard.

1.7

SAMENVATTING

Debietiseentweejariggewas,datinheteerstejaar eenverdiktewortelen/ofstengeldeelvormt,waarin het reservevoedselwordt opgeslagen. Alsgevolgvan delagetemperatuur (vooral's nachts) en het opraken van de N-voorraad in de grond, rijpt de
bietaanheteindvanzijneerstelevensjaaraf, hetgeenbetekent,datdevoorraadschuur
'biet' wordt gevuld met assimilaten en dat degroei tot stilstand komt.
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Wordteenbiettijdens debewaringaanlagetemperatuur(1-10°C)blootgesteld, dan
tredeninwendigeveranderingen op,dietotgevolghebbendatnadebewaringschieten
enzaadvorming optreedt.
Tijdens de bewaring van levende plantedelen vinden verschillende levensprocessen
plaats, waarvan de ademhaling de belangrijkste is, omdat daardoor voederwaarde
verloren gaat en warmte vrij komt.
Devoederwaardevoorherkauwersvandeindebieten overgeblevendrogestofgaat
echter niet merkbaar achteruit.
Tijdensdebewaringisdetemperatuurdevoornaamstefactor. Bijtelagetemperatuur
(lager dan—3°C)vriezen bieten dood, bij te hogetemperatuur zijn deademhalingsverliezen zeer groot en gaan de bieten spoedig rotten. Ook de vochtigheid van het
milieuisvangrootbelang.Bieten drogen gemakkelijk uitenuitgedroogde bieten zijn
minder houdbaar dan niet uitgedroogde.
Echte pathogene schimmels enbacterien spelen bij debewaring een ondergeschikte
rol. Kuilrot bestaat in hoofdzaak uit aantastingen door min of meer secundaire
schimmels.
In eengoed geslaagde praktijkkuil behoeven deverliezen aan voederwaarde bijgeleidelijkvervoederenvandebietenvoorraad,gemiddeldoverdegehelebewaarperiode
niet groter te zijn dan 4 a 5%. Vooral wanneer de bieten in ernstige mate rotten,
kunnen de verliezen echter aanzienlijk hoger zijn.
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2 M E T H O D E N VAN O N D E R Z O E K

2.1 LlTERATUUR

2.1.1 Micromethoden
De houdbaarheid vanbieten, indezinvanresistentie tegen rotting, kan wordenbepaald, door stukjes biet metsporen ofmycelium vaneen bepaalde schimmelcultuur
te inoculeren endannate gaan hoesnel enhoediep de schimmel hetstukje ineen
bepaalde tijd bijeen bepaalde temperatuur envochtigheid aantast.
NELSON en OLDEMEYER (163) inoculeerden de stukjes biet meteenreincultuur van
eenstamvanPhomabetaewaarvan depathogene aard bewezenwas. GASKILL(99,101)
gebruikte alsinoculum eenpapje, datverkregen werd doorrotenaangrenzend gezond
weefsel vaneenbiet fijn te hakselen en te mengen. Mooi (mondelinge mededeling)
werkte evenals de Russische onderzoekers BROYAKOVSKY en SHEVTCHENKO met een

cultuur vanBotrytis cinerea.
Het isbij dergelijke entproeven noodzakelijk zeer zorgvuldig tewerken. Vooral de
vochtigheid van de stukjes biet is zeer belangrijk. Bij uitdrogen treedt veel sneller
rotop.
In principe wordt bij hetwerken metgeinoculeerde stukjes bieteenmaat gevonden
voor de uitbreidingssnelheid van de schimmel in het levende, volledig turgescente
bietenweefsel. Hetisduseennabootsing vandeuitbreiding vanhetrotindeaangetaste biet. Deinfectie zoals dieb.v.ineenbietenkuil optreedt isiets anders en sitaat
hier in principe ook buiten.
Bij orienterend onderzoek vond Mooi (mondelinge mededeling) slechts eengeringe
overeenkomst tussen de volgens zijn entmethode bepaalde en de door onsineen
proefkuil gevonden houdbaarheid. Aangezien de entmethode bewerkehjk is, had
Mooi echter slechts 5bieten vaniedere herkomst onderzocht. Door degrote heterogeniteit van voederbieten, zullen voor het karakteriseren vande houdbaarheid van
verschillende partijen, steeds grote aantallen bieten, b.v. 100 stuks perpartij, onderzocht moeten worden.
In principe is een entmethode wel geschikt voor kwekerswerk, wanneer tenminste
gewerkt wordt metzodanige bietenstukjes, datdebiet zelf nog geschikt isvoor zaadproduktie (53, 101,103, 162, 163).Verder is deze methode geschikt, wanneermen b.v.
de virulentie vanverschillende schimmels, ofvan verschillende physio's vaneen bepaalde schimmel wil bestuderen, zoals door GASKILL en SALISKAR (102) is gedaan
met bietenschijven endoor TOMPKINSenPACK (225) met gehele bieten.
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Ook de bewaarkwaliteit in de zin van de mate van optreden van ademhalingsverliezen aan droge stof, kan worden bepaald met behulp van micromethoden, waarbij
met stukjes bietenweefsel wordt gewerkt. Dergelijke methoden zijn o.a. uitgewerkt
door NELSON en OLDEMEYER (163), STOUT (214) en door ROUBAIX en LAZAR (188).
Deze methoden zijn geschikt voor onderzoek van individuele bieten, zoals voor kwekerswerk noodzakelijk is. Bij nauwkeurig werken kunnen relatieve verschillen in bewaarkwaliteit van verschillende moederbieten, redelijk nauwkeurig tot uiting komen.
Voor onderzoek van verschillende partijen bieten, of voor onderzoek van de invloed
van de bewaarmethoden, zijn dezemicromethoden, minder geschikt; enerzijds omdat
bij werken met stukjes bietdebewaarmethode zeersterk afwijkt van dieinde praktijk,
anderzijds omdat voor het karakteriseren van partijen te grote aantallenbieten onderzocht moeten worden.

2.1.2 Macromethoden
Door veleonderzoekers (78,92,104,107,115,137,198)isdehoudbaarheid van bieten
onderzocht bij bewaring van grote partijen in kuilen en kelders, op overeenkomstige
wijze als ook in de praktijk gebeurt. Bij dit onderzoek op praktijkschaal wordt het
rotverlies meestal bepaald door wegen van het totale gewicht van de uitgekuilde
massa en, na uitzoeken van de rotte bieten en uitsnijden van het rot uit de aangetaste
bieten, wegen van de gezond gebleven massa, waaruit het gewicht van het rot wordt
berekend. Voor de bepaling van de verliezen aan droge stof wordt aan monsters
bieten het droge-stofgehalte bepaald voor en na de bewaring. Daarnaast is door vele
onderzoekers (81, 95, 174, 200, 211, 240) gewerkt met kleine partijen bieten, z.g.
bewaarmonsters van 20 a 100 bieten, die op een bepaalde wijze worden bewaard.
Deze beide methoden zijn door ons toegepast.

2.2

A A R D VAN HET O N D E R Z O C H T E MATERIAAL

Hoewel men er niet altijd de consequenties uit heeft getrokken, zijn alle onderzoekers
het er over eens, dat bieten zeer heterogeen zijn (114, 147,214).

2.2.1 Heterogeniteit binnen een biet
De chemische samenstelling van verschillende delen binnen een biet, vertoont belangrijke verschillen (35,41,91).In fig. 2 hebben we hetbelangrijke verschilindrogestofgehalte tussen parenchym en vaatbundelweefsel in de biet gezien.
Verder heeft de top een lager gehalte dan de wortel. Op dwarse doorsnede heeft de
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centrale cylinder een lager gehalte dan het omringende weefsel. Globaal genomen
neemt het gehalte toe van binnen naar buiten.
Bij het bereiden van de bietenbrij voor chemisch onderzoek moet er daaromvoor
gezorgd worden, dat alle delen van de biet op evenredige wijze in de brij vertegenwoordigd zijn. Bij ons onderzoek isdit gedaan door uit iedere biet van het monster
eenoverlangsesectorteraspen,waardooralledelenvandebietopredelijk evenredige
wijze in de bietenbrij terecht komen.

2.2.2 Heterogeniteit tussenbieten onderling
Ook desamenstellingvanverschillendebietenvaneenzelfde partijloopt sterk uiteen.
Deheterogeniteitinerfelijke aanlegisineennormaalbietenraszeergroot.Daarkomt
de heterogeniteit tengevolge van milieuomstandigheden nog bij. Bieten voeren een
sterke concurrentiestrijd omde ruimte. Wanneer eenbiet een ietsvroegere of latere
opkomst heeft dan de omringende bieten, heeft dit enorme gevolgen voor de groei
van die biet. Verder zijn er ook in een perceel met een mooi gelijkmatig gewas nog
belangrijke verschillen in vruchtbaarheid (195).
Bij vele onderzoekingen is de spreiding in samenstelling tussen bieten nagegaan.
Als voorbeeld van de grote variatie van de bieten binnen een ras, op een perceel
geteeld, kunnen de resultaten van STOUT(214) gelden. STOUTnam van enkele mooi
gelijkmatige veldjes monsters, waarbij debieten die minder dan 600gwogen niet in
hetmonsterwerdenopgenomen.Hijverrichtteeenaantalbepalingenindeindividuele
bieten engingdespreidinghiervan na. Bij 12 rassenvertoonden decijfers gemiddeld
de volgende variatie:

1
1

Bepaling
Determination

Gemiddeld
Average

Variatie in % l
Variation in %*•

bietgewicht/beetweight
%suiker/%sugar
respiratie (CO2 produktie)
respiration(COz-production)
amino N als glutamiue
aminoN asglutamine
Na
K

1050g
14,22 %
73,3 mg/kg/uur

224
61
83

0,42 %

553

800dpm
4 313dpm

308
81

Verschil tussen laagste en hoogste waarde in %van het gemiddelde
Differencebetweenlowestandhighestvalueinpercentagesof theaverage

Hieruit blijkt voldoende, dat bij individuele bieten eenzeer grote variatie wordtgevonden. In verband hiermee werd door ons nagegaan hoe groot de variatie was bij
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monsters van25bieten uiteenpartij. Hiertoe werden eenpartij Groenkraag eneen
partij Barres bieten verdeeld in 10monsters van 25bieten, waarin het gehalte aan
droge stof, ruweiwitenaswerd bepaald. In 5monstersperpartij werd ooknog het
gehalteaanNa20,K2O,CaO,MgOenP2O5bepaald.Intabel 1 wordenderesultaten
weergegeven.
TABEL 1 Resultaten van bepalingen in 10(5)gelijkwaardige bietenmonsters van 25stuks Groenkraag ofBarres bieten
Aantal
S% variatiecoefficient
bepalinsen Gemiddeld gehalte Senkelewaarneming S% coefficient
Numberof
Average content
S standarderror
ofvariation
determinations Groenkraag Barres Groenkraag Barres Groenkraag Barres
% droge stof
%dry matter

10

14,35

9,1

0,45

0,23

3,1

2,5

%eiwit
%protein

10

9,47

14,8

0,77

0,77

8,1

5,2

%asindeds
%ashindrymatter

10

8,23

16,7

0,45

0,58

5,5

3,5

%P 2 0 5 indeds
%P2O5indrymatter

5

0,36

0,77

0,03

0,04

7,2

5.2

% K2Oinde ds
%KzOindrymatter

5

2,51

5,75

0,15

0,85

6,0

14,8

%Na a O indeds
% NazOindry matter

5

0,87

1,02

0,042

0,023

4,8

2,3

%CaOinde ds
% CaOindry matter

5

0,27

0,57

0,021

0,054

7,8

9,6

% MgOinde ds
%MgOindrymatter

5

0,26

0,32

0,02

0,03

7,7

8,8

TABLE 1 Resultsofdeterminationsin10(5) equivalentbeetsamplesof25GroenkraagorBarresbeets

Ook uit deze standaardafwijkingen blijkt, dat het bij onderzoek van voederbieten
noodzakelijk ismet grote aantallen bieten enmetveel monsters voor chemischonderzoek te werken.

2.2.3 Uiteenlopende herkomst
De door ons onderzochte bieten zijn afkomstig van de meest uiteenlopende proefvelden,grondsoorten enrassen.Wijhebben gebruik gemaakt vanhetvanbestaande
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proefvelden verkregen materiaal, waardoor belangrijke kosten konden worden bespaard. Bovendien kon vaak een keuze worden gemaakt, zodat in hoofdzaak die
proefvelden in ons onderzoek zijn betrokken, waarvan de bieten, reeds in het veld
een duidelijke reactie op de bemesting te zien gaven.
Een moeilijkheid hierbij is, dat vele proefvelden, hoewel voor hun doel geschikt,
vooronstochnietvoldoende exactzijn opgezet.Wanneermenb.v.deMg-bemesting
heeft gevarieerd,isdit inhet enegevalgedaan door bemestenmet magnesiumsulfaat
enin het andere door bemesten metmagnesiumcarbonaat. Men spreekt dan eenvoudig van Mg-bemesting en ziet de toediening van het sulfaat over het hoofd, hoewel
die o.i. zeer belangrijk is.
Hetbewaaronderzoekisaltijd uitgevoerdmetbietenvanproefvelden dievoorandere
doeleindenwarenopgezetenwaarbijverschillenderassenwerdengebruikt.Wijhebben
daardoor een hoeveelheid zeer uiteenlopende gegevens verzameld. Dit maakt het
trekken van conclusies moeilijk.
Het voordeel echter is, dat aan de tendenzen, die uit een dergelijk uiteenlopend
materiaal naar voren komen, ook een ruime algemene geldigheid mag worden toegekend.
2.3

BEMONSTERING VOOR CHEMISCH ONDERZOEK

2.3.1 Aantal bieten per monster
Uit vergelijking vandestandaardafwijking van desuikergehalten uit duplo-monsters
van 6, 8of 10bieten, die volgens toeval uit een veldje waren genomen, kwam LILL
(147) tot de conclusie, dat het in verband met de kosten geen zin heeft om grotere
monsters dan van 10bieten te nemen.
Uit de in tabel 1weergegeven standaardafwijking van het droge-stofgehalte, kan
worden afgeleid, dat de standaardafwijking, die bij een monster van 25bieten 0,45
bedraagt,bijeenmonstervan 10bieten0,70enbij 50bieten0,32zoubedragen.Door
25inplaatsvan 10bietenpermonstertenemenwordtdenauwkeurigheid aanmerkelijk vergroot, terwijl bij grotere monsters de toename van de nauwkeurigheid veel
kleiner wordt. Aangezien metmonsters van 25 bieten ook de grens van praktische
hanteerbaarheid is bereikt, hebben wij steeds volstaan met dit aantal bieten per
monster.
2.3.2 Aantal monsters per partij
Infig.5 ishetverloopvandestandaardafwijking vandebepalingvanhetgehalteaan
droge stof van een partij van 5 ton bieten weergegeven, bij een toenemend aantal
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FIG. 5 Verband tussen standaardafwijking van de droge-stofbepaling en aantal monsters van
25bieten per kuilvan 5ton
stondaordafwijkrng
standard deviation
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aantal m o n s t t r s
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FIG. 5 Relationbetweenthe standard deviation of thedrymatter determination and the numberof
samples of25beetsper clamp of 5tons

monsters van 25bieten. De monsters zijn daarbij zogenomen, dat ieder monster de
gehelepartij vertegenwoordigt.
Uitpraktische overwegingen hebben wij meestal gewerkt met 6monsterswaarmee,
zoalsfig.5laat zien, ook het grootste deelvan depraktisch bereikbare nauwkeurigheid isbehaald.

2.3.3 Wijze van monsterneming
De 25 bieten van een monster kunnen volgens toeval genomen worden en volgens
grootte. In dit laatste geval worden alle bieten op volgorde van grootte gelegd en
iederen debietbijhetmonstergedaan(11).Hetbleek,datde standaardafwijking van
de droge-stofbepaling volgens de toevalsmethode slechts weinig verschilde van die
bij deuitlegmethode.Bij het nemenvan monsters uit proefvelden wordt daaromhet
bewerkelijkeuitleggenvangrootnaarkleinnietmeertoegepast.Bijonsbewaaronderzoek hebben wij de 'uitlegmethode' echter welsteeds gebruikt voor hetsamenstellen
van bewaarmonsters, omdat wij ook de verse gewichten van deze monsters zoveel
mogelijk gelijk willen houden (26). Bovendien hebben wij bij de bepaling van het
verse gewicht van een partij bieten vaak gewerkt met het 'gemiddeld bietgewicht'
(11, 25) en voor de bepaling hiervan is de 'uitlegmethode' beter geschikt dan de
'toevalsmethode'.

2.4 KUILONDERZOEK OP PRAKTIJKSCHAAL

Om de praktijkomstandigheden zoveel mogelijk te benaderen werd gewerkt met
kuilenvanongeveer 5tonbieten.Demoeilijkheidis,datdebietenindetevergelijken
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kuilen een goede steekproef van hetzelfde universum moeten zijn. Willen web.v. de
invloed vanverschillende oogstmethoden onderzoeken, dan wordt hetperceel omdie
reden volgens een proefveldschema geoogst.
In het algemeenwerden dekuilen opdegrond aangelegd. Breedteaan devoet 2m,
hoogtevanaf devloervandekuil 1,50 m,lengtenaar behoefte.

2.4.1 Bepalingvan het rotverlies
Bijhet opruimen van dekuilen werd hetpercentage rot bepaald door wegenof door
schatten.
Bij degewichtsbepaling werd het percentage rot bepaald uit het verschil in gewicht
van detotale hoeveelheid bietenenhet gewichtvan degezondebieten + degezonde
delen van deaangetaste bieten.
Aangezien het uitsnijden van het rot uit aangetaste bieten zeerbewerkelijk is,werd
het percentage rot of het percentage gezond in velegevallen door schatting bepaald.
De gezondheidstoestand van iedere biet werd uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 10.
0 isgeheel rot, 10is geheel gezond. De somvan dezecijfers gedeeld door het aantal
bietenenditgetalvermenigvuldigdmet 10leverthetgeschattepercentagegezondvan
departij. Bijvergelijking vande schattingsmethode met de gewichtsmethode, bleek,
dat deschattingsmethode slechtskleineafwijkingen vandegewichtsmethode opleverde. Dit hoeft ook niet te verwonderen aangezien er naast geheel gezonde en geheel
rottebietenmeestalslechtseenrelatiefkleinaantalhalfrottevoorkomt.Bijeenvoudige
proeven isde schattingsmethode daarom veel toegepast.

2.4.2 Verliesaan droge stof
De door de ademhaling van de gezond gebleven bieten verloren gegane hoeveelheid
drogestof,werd berekend uit hetversgewichtenhetdroge-stofgehalte van debieten
bij hetinkuilen enbij hetuitkuilen, waarbij voor hetrot eenbepaalde correctiewerd
ingevoerd (zie2.8.1).Voor nauwkeurige bepalingenwashet nodigallebieten schoon
tepoetsen en te wegen,waarna aan dehand van enkele monsters van 25 bieten het
droge-stofgehalte werd bepaald. Vaak kon worden volstaan met het gemiddeld bietgewichtvan departij, zoalsdat werd bepaald door wegingvan b.v. 1 000schoongepoetste bieten (16,21, 26).

2.5

ONDERZOEK IN SMALLE PROEFKUILEN

Wanneerwedeinvloed vandemilieu-omstandigheden waarin debietenzijn gegroeid
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willen onderzoeken, ligt het voor de hand, bieten afkomstig van proefvelden te gebruiken.Immers,detevergelijken bietenmogenalleenverschillenindeteonderzoeken
factor, b.v. N-bemesting. Bieten afkomstig van verschillende praktijkpercelen zijn
meestalnietgeschikt,aangezienwedantallozeonbekendefactoren(ras,perceelsinvloedenenz.)binnen halen.Het gevolgis,dat wevoor onsonderzoek slechtskleine hoeveelhedenbietenterbeschikkinghebben, zodat het niet mogelijk isgrote proefkuilen
op te zetten. Het is noodzakelijk alle te vergelijken monsters op volkomen gelijke
wijze te bewaren.
2.5.1 Kuilmethode
Eengoedemethodeomdeonderlingevergelijkbaarheidvandemonstersteverzekeren
isdeaanlegvanlangesmalleproefkuilen zoalsdoor het I.V.R.O.wordttoegepastbij
het vergelijken van de houdbaarheid van verschillende rassen. Hierbij worden de
monsters achter elkaar in een smalle kuil (greppel) bewaard. Een nadeel van deze
methode is,dat ze afwijkt van de kuilbewaring in depraktijk. De bieten zijn indergelijke smalle kuilen meestal beter houdbaar dan bij normale bewaring.
Wanneer mendekuillanggenoegintact laat,treden meestalbelangrijke verschillen
in rotaantasting op, die een redelijke onderlinge vergelijking van de houdbaarheid
mogelijk maken. Ter controle werd door het I.V.R.O. in enkele gevallen naast de
kleine 'monsterkuiP een grotere kuil aangelegd, nagenoeg op praktijkschaal. De
resultatenvanbeidetypenkuilenwarengoedmetelkaarinovereenstemming.Bijons
onderzoek was eveneens enkele malen een dergehjke controle mogelijk (zie 3.2).
Daarbij werd ook een behoorlijke overeenstemming gevonden.
2.5.2 Bewaarmonsters
In het algemeen hebben wij gewerkt met monsters van 100bieten, die een goedgemiddeldevertegenwoordigen vanhetbetrokken veldje van het proefveld.
Sommige buitenlandse onderzoekers (211) hebben gewerkt met monsters die uit
'gemiddelde bieten' bestonden. Bij de samenstelling van het bewaarmonster lieten
ze de grootste en de kleinste bieten van het veldje buiten beschouwing, met de bedoelingdehomogeniteitvanhetmonstertevergroten.Wijhebbeneendergelijkekeuze
nooit durven doen, omdat we er dan nooit zeker van zijn dat het monster ook het
veldje goed vertegenwoordigt.
2.5.3 Tijdstip uitkuilen
Meestalisdoor middelvan smalleproefkuilen alleen dehoudbaarheid in dezinvan
20

resistentie tegen rotting bestudeerd. In het voorjaar wordt de kuil daarom pasopgeruimd,wanneerinernstigematerotisopgetreden.Hetmeestgeschiktetijdstip van
uitkuilen is aangebroken wanneer de slechtst houdbare bieten reeds vrijwel geheel
gerot en de best houdbare nog vrijwel geheel gezond zijn, omdat dan de verschillen
in percentage rot zo groot mogelijk zijn.
Bijhetopruimenwerdhetpercentagerotsomsbepaaldvolgensde'gewichtsmethode'
(zie2.4.1),dochmeestalvolgensde'schattingsmethode' (zie2.4.1).

2.6

ONDERZOEK IN KOELCELLEN

Bijhetonderzoekvandeverschillendefactoren diedebewaarmethodekarakteriseren,
zoalsbewaartemperatuur,vochtigheidvanhetmilieuenz.werdgewerktinkunstmatig
gekoeldecellen,dusonderzoveelmogelijk geconditioneerde omstandigheden. Inverband met de beschikbare plaatsruimte en de noodzaak de hoeveelheid werk te beperken,werdgewerktmetbewaarmonstersvan 100bieten,dieapart inkistenwerden
bewaard.Opdezewijzeiso.a.nagegaanoferverband wastussendewerkingvanverschillende bemestingen enb.v.detemperatuur waarbij debieten werden bewaard.
Bijhetonderzoekinkoelcellenwerdendebieteninhetalgemeenzorgvuldigschoongepoetst enindividueel gewogen engenummerd. Na debewaringwerdhet rotverlies
van iedere biet bepaald door uitsnijden van het rot en wegen van het overgebleven
gezonde deel. Meestalwerd ook het door de ademhaling ontstane verlies aan droge
stof in degezond geblevenbieten bepaald (zieook 2.4.2)(12, 15,26).

2.7

ADEMHALINGSONDERZOEK

Opgrond van deonder 2.1en2.2vermelde overwegingen enfeiten werd ook bijhet
ademhalingsonderzoek gewerkt met grote bewaarmonsters van 100 tot 150bieten.
De eenvoudigste methode om van dergelijke grote partijen bietendeademhalingsintensiteit - deC02-produktie en02-opname - temeten,bestaat in het bewarenvan
debietenineengeslotenruimte,waardooreenluchtstroom wordtgeleidvanbekende
sterkte en samenstelling. Uit de hoeveelheid doorstromende lucht en uit het verschil
in samenstelling van dein- en uitstromende lucht kan dan de ademhalingsintensiteit
worden berekend.
Zoalsuit orienterend onderzoek bleek(13)enuit deliteratuur bekendis(56,75, 76,
203),ishethierbij vangroot belang,datdesamenstelling,metnamehetC02-gehalte,
van delucht in de bewaarruimte constant blijft. De hoeveelheid in het bietenweefsel
(celvocht)vastgehouden CO2staat n.l.inevenwicht methet CXVgehaltevan deomringendelucht.StijgtgedurendedebewaarperiodehetC02-gehaltevandeomringende
lucht, dan stijgt ookhetgehalteindebiet,m.a.w.nietallegeproduceerde CO2wordt
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aan de lucht afgegeven, hetgeen o.a. tot uiting komt in een telaagademhalingsquotient CO2/O2.letsdergelijks treedt niet opbij O2,dat vrijwel nietin het celvocht
wordtvastgehouden.
Het is daarom noodzakelijk, een constant CCVgehalte in de lucht van de bij dit
onderzoek gebruikte ademhalingsvaten te handhaven. Hierbij stelt zich n.l. een
evenwichtintussendeC02-concentratieindebietenenindeomringendelucht,zodat
degeproduceerde CO2volledigwordt afgegeven. Uit metingen van hetademhalingsquotient, dat bij bieten normaal 1is, - immers suiker wordt verbrand tot CO2en
H2Owaarbij evenveel O2wordt opgenomen als CO2afgegeven - kon worden nagegaan, dat het evenwicht meestal reeds na 48uur wasingetreden.
FIG. 8 Ademhalingsvatmetventilatie-apparatuur. Depijlengevenderichtingvandeluchtstroomaan
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£=6
iI

11

11 11
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FIG. 8 Respirationcontainerwith ventilationapparatus. The arrows indicate the directionof the
air-current
1. toevoerbuis / inlet
2. afvoerbuis /outlet
3. reinigingsprop /plugfor purification ofair
4. capillair /capillary
5. venturimeter / venturimeter
6. drieweg kraantjes / three-way cocks
7. regelbaar naaldventiel/ regulation tap
8. aanzuigbuis met regelbare naaldventielen /suction tubewithregulation taps
9. inlaatventiel met constante onderdruk / inletvalve with constant lowpressure
10. vacuumpomp / vacuumpump
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FIG. 6 Opstelling van de ademhalingsvaten in de koelcel bij 5°C

FIG. 6 Arrangement of the respiration containers artificially cooled at 5°C.

FIG. 7 Overzicht van de werkruimte

FIG. 7 Survey of the work-room

Het C02-gehalte van deluchtwerd gemeten met een Orsat apparaat (227) ookwel
'haldane-gas analyser' genoemd (149). Het C02-gehalte van de lucht in de ademhalingsvaten werd op2%CO2gehandhaafd. Ditwerdbereiktdoor desterktevande
doorgevoerde luchtstroom dagelijks bij te regelen.
Het CCVgehaltevan2%werdenerzijds gekozenomdatditmet ons Orsat apparaat
voldoendenauwkeuriggemetenkonworden enanderzijds omdat bleek,datdehoudbaarheidvandebietendoor ditCCVgehaltenognietinernstigemateongunstigwerd
beinvloed.
Voor onsonderzoek hadden wijeen stelvan 24gasdichte ijzeren vaten ter beschikking, met een inhoud van 400liter. 8van dezevaten waren geplaatst in een koelcel
bij 2°C, 8 bij 5°C en 8 bij 7°C. De bewaarmonsters werden gedurende het gehele
bewaarseizoen in dezevaten bewaard (ziefig.6).
Infig.8iseen schema weergegeven van een ademhalingsvat met ventilatie apparatuur. Er isuitsluitend gewerkt metventilatie diedoor aanzuigen vanlucht verkregen
werd. Het voordeel hiervan is,dat in devaten deluchtdruk vrijwel gelijk isaan die
van de buitenlucht, zodat eventuele kleine lekjes geen storende invloed uitoefenen.
Immersbij aanzuigen door deafvoerbuis 2kan delucht directvrijtoetreden doorde
toevoerbuis 1. Zou onverhoopt lucht toetreden - door b.v. een lekje in de dekselsluiting - dan is dit niet ernstig, aangezien de metingen daardoor niet beinvloed
worden. Wanneer wezouden ventileren door lucht door devatentepersen, danzou
door een dergelijke lek CO2 kunnen ontsnappen, waardoor fouten in de metingen
zouden optreden.
Bijiedervatwerddagelijks het CO2-enCVgehaltevandein-enuitstromendelucht
en de doorstroomsnelheid van deze lucht gemeten. Aan de hand van het gevonden
CCVgehalte werd de doorstroomsnelheid dagelijks zonodig iets gewijzigd. Op deze
wijze kon het C02-gehalte vandeuitstromendelucht behoorlijk op2%meteen afwijkingvan ± 0,1%gehandhaafd worden.

2.8

BEREKENING VAN DE VERLIEZEN

2.8.1 Verlies door rot
Het percentage rot wordt bepaald door wegen (zie 2.4.1) en betrokken op deuitgekuilde hoeveelheid bietenmasssa, bestaande uit gezonde plus rotte plus aangetaste
bieten. Het op deze wijze bepaalde rotverlies sluit het beste aan bij het begrip 'rotverlies' in de praktijk, omdat het aangeeft hoeveel procent van de nog aanwezige
bietenvoorraad is gerot.
Toch is het op deze wijze berekende rotverlies niet geheel juist, omdat gerotte
bieten gemiddeld minder wegen dan ze gewogen zouden hebben wanneer ze niet
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gerot waren. Om een inzicht te krijgen in net gewicht en net gedrag van het rotte
weefsel in verband met het niet rotte bietenweefsel, werd nagegaan hoe degewichtsveranderingtijdensdebewaringvangedeeltelijk rottebietenstaattotdievangezonde
entotaalrottebieten.Ditkongeschiedenmetdiebewaarmonstersvanhet onderzoek
in koelcellen, waarvan de bieten bij het inbrengen, bij het opruimen en na het afsnijdenvan hetrotindividueelgewogenwaren.
De bieten van een monster werden verdeeld in groepjes met hetzelfde schattingscijfer voorrotaantasting.Vandezegroepjesvanbietenwerdhetgewichtbij opruimen
berekend in procenten van het gewicht bij inbrengen. Deze percentages werden uitgezettegenhet %rotbijuitkuilenzoalshiervoorgedefinieerd.Ditwerdvoorzeerveel
bewaarmonsters gedaan. Op dezewijze ontstonden figuren die allevrijwel hetzelfde
verloophadden.Infig.9isdesamenhangweergegeven tussenderotaantasting ende
gewichtsverandering van de bieten voor het object: Ras Corona, droog bewaardin
dichte kist zonder grond in eelvan 3,5°C.
FIG. 9 Invloed van de rotaantasting op degewichtsverandering van bieten tijdens de bewaring
y-as: gewichtvan degezondeplusdeaangetasteplusderottebietenaan heteindin procenten van
het gewicht van deversemassa aan het begin
x-as: rot in gewichtsprocenten van het totalegewicht bij opruimen
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FIG. 9 Influence of rot infection on the change in weight of beetsduring storage
y-axis: weightof the healthy + infected + rotten beetsat the end,expressedinpercentages of the
weight of thefresh beetsat the beginning
x-axis: rotinpercentagesbyweightofthetotalweightattheend

Wezieninfig.9dat degewichtsdalingvan debieten groter wasnaarmate ze voor
eengroter deelgerotwaren. Berekenen wedoor depunten vanfig.9een rechte lijn,
dan kunnen we hieruit afleiden, dat het gewicht van het rotte weefsel in %van het
inbrenggewicht van de gerotte bieten 0,95 (= zgn. 'rotfactor') maal hetgewichtvan
het gezond weefsel is, ook weer uitgedrukt in %van het inbrenggewicht. Deze berekeningwerd voorzeerveelmonstersbijverschillendebewaarmethoden uitgevoerd.
Steeds bleek de 'rotfactor' ongeveer 0,95 te bedragen, schommelend tussen 0,92 en
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0,98.Rotteofgedeeltelijk rottebietenwegendusietsminderdanzegewogenzouden
hebbenwanneerzeniet gerot waren.
Ditbetekent,datalsweb.v.100kggezondeplusaangetasteplusrottebietenuitkuilen
enhetgewichtvanhetgezondedeelis60kgenvanhetrot40kg,danisvolgensonze
definitie het rotverlies 40%. Wanneer er geen rot was opgetreden zouden weechter
niet 100kg(60 + 40)doch 102,1(60 + 100/95 X 40) kg bieten uitgekuildhebben.
Van deze 102,1 kg is slechts 60 kg gezond gebleven. Het rotverlies isdus eigenlijk
41,1%. Wanneer we uitgaan van de inkuilgewichten van de bieten komen we tot
dezelfde conclusie.
Aangezien de 'rotfactor' een vrij constante grootheid is,die bovendien dicht bij de
waarde 1 ligt hebben wehet rotverlies gemakshalvetoch steeds uitgedrukt in %van
het totale uitkuilgewicht.
Hiernaast doet zich nog een andere moeilijkheid voor bij de berekening van de
hoeveelheid droge stof die is verloren gegaan door rotting. Bij deze berekeningen
wordt steedsstilzwijgend aangenomen, dat debieten dieminofmeergerotzijn, oorspronkelijk gemiddeldeenzelfde droge-stofgehalte hebben gehad alsdebietendiegezond zijn gebleven. Wanneer dit zo is, mogen we het rotverlies in %van de verse
massa gelijk stellen aan het rotverlies in %van dedrogemassa.
Het is echter niet geheel uitgesloten, dat bij voorkeur b.v. de lagergehaltige bieten
uit een partij het eersterotten. Wanneer dit het gevalis,zalhet door derotting veroorzaakte droge-stofverlies procentueel watkleiner zijn dan hetversverlies.
Het isniet waarschijnlijk, dat een dergelijk bij voorkeur rotten van delager- of de
hogergehaltige bieten van eenpartij in belangrijke mate zal optreden. Bij uitgebreid
onderzoek van de samenhang tussen deminerale samenstellingen het rotten van de
bieten, bleek het droge-stofgehalte van debieten niet van belang tezijn (27).Verder
werd bij onderzoek van het verloop van het rotverlies gedurende de bewaring, geen
duidelijke samenhanggevonden tussen de grootte van debieten enhet totale verlies
door rot, hoewel grote bieten in het algemeen toch een wat lager droge-stofgehalte
hebben dan kleine.Tenslotte wordt ook uit het feit, dat er geenverschilin spreiding
vanhetdroge-stofgehalte vandebietenmonstersvaneenkuilvoorennadebewaring
kon worden aangetoond- dezespreidingisna debewaringeerdergroter dan kleiner
geworden - waarschijnlijk, dat niet in hoofdzaak de bieten met het laagste (of die
met het hoogste) droge-stofgehalte zijn gerot.
Alis onze berekening van het door rotting opgetreden droge-stofverlies in principe
een benadering, zeker is deze benadering voor onze praktische vergelijking van de
droge-stofverliezen voldoende bruikbaar.

2.8.2 Ademhalingsverlies aan droge stof
Met ademhalingsverliezen worden bedoeld de verliezen aan droge stof, suiker en
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misschienookwater,dietijdens debewaarperiode optreden alsgevolgvandelevensprocessen in degezondebieten. Verliezen door rotting worden hierbij dusbuitenbeschouwinggelaten.
Het ademhalingsverlies aan droge stof van een partij bieten kunnen we eigenlijk
alleennauwkeurigberekenen,wanneerindiepartij geenrotisopgetreden. Uithetgewichten het droge-stofgehalte van debieten bij het begin en bij het eind van debewaarperiode is dan het verschil in kg droge stof voor en na debewaring en dus het
droge-stofverlieseenvoudigte berekenen.Hetgevondenverliesaandrogestofkandan
nietsanderszijn dan het ademhalingsverlies aan drogestof.
Omhetademhalingsverliesaandrogestofindegezondgeblevenbietenteberekenen,
wanneererrotindepartijisopgetreden,moetenwewetenhoeveeldegezondgebleven
bietenbijhetbeginenbijheteindvandebewaringwogen.Invelegevallenishetechter gemakkelijker te bepalen hoeveel de partij bieten woog bij het begin van debewaringenhoeveelzeaanheteindgewogenzouhebbenwannerergeenrotwasgeweest.
Bij de proeven in de koelcellen (zie2.6),waarbij debieten voor en na de bewaring
individueelwerdengewogen,washet gewichtvandegezond geblevenbietenvooren
na de bewaring bekend en kon dus ook het ademhalingsverlies aan droge stof eenvoudig berekend worden. In veel andere gevallen, o.a. bij de proeven op praktijkschaal, waren de bieten echter niet individueel gewogen en kon dus achteraf niet
worden gezegd hoeveel de nog gezonde bietenmassa oorspronkelijk had gewogen.
Om toch in deze gevallen een redelijke berekening van de ademhalingsverliezen te
kunnen maken,isuitgegaanvanhettotaleversegewichtvandebietenbijinkuilenen
van het gewicht bij uitkuilen, dat gevonden zou worden, wanneer er geen rot was
opgetreden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de uit de proeven in de koelcellen
gevonden gemiddelde'rotfactor' (zie2.8.1)van0,95.Tercontrolevan dezemethode
werdbijeenaantalproevenindekoelcellenhetademhalingsverliesberekendopbasis
van het verse gewichtvan degezond gebleven bieten voor enna debewaring,vergeleken met het ademhalingsverlies berekend op basis van de totale gewichten van de
monsters bieten voor en na de bewaring met gebruik maken van de 'rotfactor'. Het
bleek, dat de volgens deze twee methoden berekende ademhalingsverliezen vrijwel
gelijk waren.
Tochkunnentegenhet opdezewijzeberekenenvandeademhalingsverliezen enkele
bedenkingen worden aangevoerd. Opdeeersteplaatsishet niet geheelzeker, dat de
monsters voor de bepaling van het droge-stofgehalte aan het einde van de bewaarperiode, voldoende representatief zijn voor de gehele partij bieten. Deze monsters
zijnn.l.nietgetrokkenuitdehelecollectievanhetbewaarmonster, dochslechtsuitde
overgebleven gezondebieten. Hetisdaarom devraagin hoeverrezeeen afspiegeling
vormenvanhetdroge-stofgehalte vandepartij 'wanneergeenrotopgetredenzouzijn.'
Opgrond van dein 2.8.1vermelde overwegingen ishet echter onwaarschijnlijk, dat
hieruit belangrijke fouten zullen voorkomen, zeker niet wanneer er niet veel rot is
opgetreden.
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Ook dedoor ons berekende 'gemiddelde rotfactor', diewat hoger of wat lager kan
uitvallen dan deaangenomen gemiddeldewaardevan0,95,iseenbron van onnauwkeurigheid. Aangezien de factor echter slechts weinig afwijkt van 1, zal ook deze
onnauwkeurigheid geen belangrijke fouten veroorzaken.
Inhetalgemeenmaghetdooronsberekendeademhalingsverliesalseenzeerredelijke
schatting van het werkelijke ademhalingsverlies worden beschouwd. Dit iszeker het
gevalwanneererminderdan25%rotisopgetreden.

2.9

STATISTISCHE ANALYSE

In een aantal gevallenisdeinvloeddieeen aantalfactoren gezamenlijk opdehoudbaarheid uitoefenen weergegeven door meervoudige regressie.Deberekeningen werden onder leiding van de heer C. A. HOVEYN uitgevoerd door de afdeUng proeftechniek en statistiek van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen.
BijeenmeervoudigeregressieanalysedenktmenzicheenvariabeleY,b.v.opbrengst,
afhankelijk van enige andere variabelen A; (J — 1,2, . . . . p) b.v. pH, K-getal e.d.
DevariabeleYnoemtmendeteverklarenvariabeleendevariabelenAydeverklarende
variabelen. Er wordt verondersteld dat devariabelen Aj onafhankelijk zijn van Yen
tevens dat Ywelafhankelijk isvan A;. Opgrond van zekereverwachtingen omtrent
de aard van de afhankelijkheid wordt een gezelschap van verklarende variabelen Aj
gekozen. Men komtzotot eenlineair modeldat uitdrukt, dat gemiddeld:
Y = xo+ *iAi + *2A2+ ... XjAj+ ... XpAp
waarin xo... xp regressiecoefficienten zijn.
Devariabelen A;kunnen uit elkaarafgeleidzijn,b.v.Ae= (A2)2,ofAe= A2.A4of
ook Ae = log A2,teneinde een niet lineaire samenhang van Ymet Aj optekunnen
sporen.
Het doelvan de statistische analyse is nu:
A Dievariabelen A;uit hetbovenstaande modelteselecteren dieinderdaadsamenhangen met Y, behoudens een te voren vastgesteld risico dat een variabele ten
onrechte wordt gehandhaafd. Dit wordt het oplossingsgezelschap genoemd.
B Het risico op onjuistheid, P%, te bepalen dat behoort bij de veronderstelling
dat devariabele A;inderdaad in het oplossingsgezelschap thuishoort. Ditrisico
wordt dus voor ieder van de variabelen, die in het oplossingsgezelschap voorkomen, afzonderlijk bepaald. Het wordt weergegeven in de klassen < 0,1;
1—0,1; 2,5—1; 5 —2,5; 10— 5; 25—10en > 25.
C Berekenen van de beste schattingen van de regressiecoefficienten, eventueel ook
van de regressieconstante en van de multipele correlatiecoefficient R. Hier stelt
100 R2 het percentage van de totale variatie van Y dat door de A; 'verklaard'
wordt voor.
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2.9.1 Analysemethode
Deselectiemethodediebijdezemeervoudigeregressieanalysegebruiktis,isafkomstig
van NIELEN (165). Het model wordt beschouwd voor n series van waarnemingen,
waarbij het aldus geschreven kan worden:
Yi = xo+ xiAa + X2A12 + .. .XjAij+ .. .xpA(p + e<.
waarin i = 1.2 . . . n;n > p eneeen stochastische variabeleis.
Er wordt aangenomen dat e normaal verdeeld is met gemiddelde 0 en standaardafwijking a.Opgrond hiervan geldt,als ei deschattingvan ei voorstelt:
n

S

e«2

= zuivereschattingvoor<r2 = toetsvanantie
n—p — 1
Deanalysemethode omvatdevolgende stappen:
1 Bepalen van de restvariantie van het model met p variabelen Aj d.i. de toetsvariantie.
2 Bepalenvanrestvariantiesvanp modellenwaarintelkenseenvandeAyontbreekt.
Ieder van deze modellen heeft dusp —1variabelen A; uit het aanvankehjk gekozen gezelschap.
3 Iseenvandeonder 2beschouwde restvarianties kleiner dan detoetsvariantie dan
wordt het daarbij behorende model beter geacht dan het oorspronkelijke. Dit
komtneer op hetcriterium dat detoetsingsgrootheid F > 1 moet zijn.
4 De stappen 2 en 3 worden herhaald met modellen die telkens iin variabele Aj
minder hebben totdat in geen enkel model meer een restvariantie voorkomt die
kleiner is dan de toetsvariantie. Het gezelschap van variabelen Aj, dat voorkomt
in het model met de kleinste van alle gevonden restvarianties, wordt het oplossingsgezelschapgenoemd. Wanneer n niet veel groter isdanp, dan is in deze
procedure niet het criterium F > 1 gebruikt, maar F > rechter 25%punt vande
F verdeling.
5 In het model van het oplossingsgezelschap worden de diverse risico's (zie 2.9
punt B) bepaald en de beste schattingen berekend (zie 2.9 punt C) van de regressiecoefficienten.
6 Laten er van de p variabelen Aj s bij de selectie in het oplossingsgezelschap
overgebleven zijn. Noem nu:
P = (n—s—1) X restvariantie van het oplossingsgezelschap.
Q = (n—1) x variantie van de oorspronkelijke Yj.
100(Q— P)
2
Dan is 100R % =
^%verklaard,
waarin R de meervoudige correlatiecoefficient is. Of 00k noem Y*deuit het oplossingsgezelschap berekende waarde voor Y< dan is R de gewone correlatiecoefficient van YenY<.
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2.9.2 Consequentiesbij de interpretatie
Uiteraard kunnen er in het oplossingsgezelschap geen variabelen voorkomen die in
het oorspronkelijke gezelschap ontbraken. De oplossing die gevonden wordt voor
eenbepaald gevalisdus afhankelijk van de aanvankelijke keuze van variabelen A;.
Verderbehoeft hetuitvallenvaneenvariabeleA]bijdeselectienogniettebetekenen
dat zoeenvariabelegeensamenhangmet Yvertoont, maar alleen dat desamenhang
vermoedelijk niet sterklineairis.
Hetisduszeergoed denkbaar daterinhet teonderzoeken materiaal samenhangen
voorkomen dieniet ontdekt worden, ofwaarvan eenverwrongen beeldisverkregen.
Aan de andere kant is het praktisch bezwaarlijk om zeer veelvariabelen A^in het
oorspronkelijke gezelschap op te nemen.
Hetis bijdeinterpretatie vangevonden uitkomsten vanbelangdatmenzichvande
bovenstaande punten rekenschap geeft. Voortsgelden deregressiecoefficienten alleen
binnen het waarnemingengebied. Extrapoleren van uitkomsten isdus ontoelaatbaar.
Menvermijdt fouten inditopzichtdoormaximumenminimumvandewaarnemingsreeksen in het oog te houden.
Mendientooktelettenopdeenkelvoudigecorrelatiecoefficienten van de variabelen
A;onderling;tehogecorrelatiestussen deA^ leidentot moeilijkheden bijdeanalyse,
zowel als bij de interpretatie.

2.10

DISCUSSIE

Bij dedoor onstoegepaste methoden van onderzoek in dekoelcellen enindesmalle
proefkuilen, moetenwedebietensomszeerlangbewaren omduidehjke verschillenin
rotaantasting tevinden. Op dezewijze zijn bepaalde aspecten van deinvloed vande
bemesting op de houdbaarheid naar vorengekomen. De betekenis van onze cijfers
voor de praktijk isechter moeilijk aan te geven.
Ongetwijfeld zijn de gevonden verschillen in rotaantasting niet geschikt om er een
rentabiliteitsberekening van b.v. de K-bemesting op te baseren, immersbij normale
bewaring in de praktijk zouden misschien geen der onderzochte bieten zijn gaan
rotten, ofzoudenzeveelminderzijn gerot.Dekennisvandegevonden samenhangen
isinhoofdzaak vanbelangwanneermenbijbewaring- zoalsgebruikelijk- tot 1 april
geregeldmetveelrotverliestekampenheeft.
Uit vergehjking met het onderzoek op praktijkschaal staat welvast, dat demeeste
factoren bij de bewaring in de praktijk opdezelfde wijzewerkenalsbijdebewaring
in dekoelcellen ofsmalleproefkuilen, zoalsb.v.debewaartemperatuur, dewijzevan
koppen, de oogsttijd enz.
Een belangrijke factor, diebij onsonderzoekvrijwelvolledigbuiten beschouwingis
gebleven, is de neiging tot broei. Bij onze methode van onderzoek zijn de partijen
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bieten n.l.te klein en isde koeling te groot om het mogelijk temaken dat de temperatuur van de bieten hoog oploopt. Voor zover er monsters bieten waren met een grote
neiging tot zelfverwarming, is deze neiging door de bewaarmethode volledig onderdrukt. Alleen uit het ademhalingsonderzoek in de ademhalingsvaten hebben we enig
idee omtrent de invloed van de bemesting op de zelfverhitting van de bieten, n.l. via
de berekende C02-produktie.
Voor de bewaring in de praktijk hoeft dit gebrek aan kennis echter niet gevaarlijk
te zijn, aangezien de boer toch zijn kuil geregeld dient te controleren - o.a. de temperatuur bepalen - en dan de dikte van het gronddek aan de omstandigheden hoort
aan te passen.
Bij ons onderzoek naar de invloed van verschillende milieufactoren tijdens de bewaring zoals temperatuur en vochtigheid en bewaarduur (26) hebben wij geen duidelijke interacties gevonden tussen de werkingen van deze factoren en de bemestingsvariaties.Zo is er bij de in 4.2.2 (tabel 15)nader te bespreken invloed van kali-bemesting geen samenhang tussen de bewaarmethode en de werking van de kali-bemesting.
Ook bijdein 3.2(fig. 12en 13aenb)weergegeveninvloedvandeoogsttijd isdesamenhangbijdesmalleproefkuilengeheelinovereenstemming metdiebijde praktijkkuilen.
Verder bleek uit het verloop van de rottingsverliezen gedurende de bewaring (26),
dat verschillen in houdbaarheid die aanvankehjk zeer gering zijn, duidelijker naar
voren komen naarmate langer wordt bewaard. In verband hiermee lijdt het dan ook
geen twijfel, dat de bij ons onderzoek gevonden samenhangen ook bij normale praktijkbewaring in het algemeen hun geldigheid behouden. Aangezien de praktijkbewaring meestal veelkorter duurt, zullen diesamenhangen in de praktijk echter niet zo
duidelijk en zo veelvuldig tot uiting komen.

2.11

SAMENVATTING

De houdbaarheid van bieten werd onderzocht op praktijkschaal door grote partijen
bieten in kuilen en in cellen met buitenluchtkoeling te bewaren op overeenkomstige
wijze als ook in de praktijk gebeurt en op laboratoriumschaal door te werken met
monsters van 100bieten die op verschillende wijze werden bewaard.
In verband met de grote variatie in samenstelling van bieten werd nagegaan hoe
bieten bemonsterd moeten worden. Het is steeds gewenst met grote hoeveelheden
bieten en met vele en grote monsters te werken.
Bij kuilproeven op praktijkschaal werd er voor gezorgd dat de bieten in de te vergelijken kuilen gelijkwaardig waren. Het rotverlies werd bepaald door weging of door
schatting. De bepaling van het ademhalingsverlies aan droge stof - waarmee wordt
bedoeld het verlies aan droge stof tengevolge van de normale levensprocessen van de
bieten - gebeurde meestal door bepaling van het gemiddelde netto bietgewicht en het
gemiddelde droge-stofgehalte voor en na de bewaring.
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In smalle proefkuilen werden grote aantallen bewaarmonsters van verschillende
herkomst eenbepaalde tijd op dezelfde manierbewaard. Degevonden verschillen in
rotverlies werden alsmaat voor dehoudbaarheid beschouwd.
In koelcellen werden gelijkwaardige monsters op verschillende wijzen bewaard.
De ademhalingsintensiteit van bieten tijdens de bewaring werd onderzocht door
monsters bietentebewaren inluchtdichtevaten,waardoor eenbepaaldeluchtstroom
van bekende samenstelling werd geleid.
Hetdooronsberekenderotverliesiseigenlijk niethelemaalcorrect.Hetisechtereen
gemakkelijk en bruikbaar begripvoor onze vergelijkingen.
De door ons berekende ademhalingsverliezen aan droge stof zijn in principe benaderingen, waarvan echtermagworden aangenomen, datzehetwerkelijkeademhalingsverlies vrij goed zullen weergeven, zeker wanneer er niet veelrot is opgetreden.
Hoewel bij ons onderzoek vaak afwijkende bewaarmethoden zijn toegepast, staat
welvast,datdegevondensamenhangeninhetalgemeenbijdebewaringindepraktijk,
nun geldigheid behouden.
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3 TEELT- EN O O G S T M E T H O D E

Bij ons onderzoek naar de invloed van verschillende milieufactoren tijdens de bewaring (12, 15, 16. 17,21,26),Week,dat door een goede bewaarmethode op zich zelf
nog geen bewaring zonder verliezen gegarandeerd kan worden. In de praktijk zien
we,dat sommigeboeren,dienunbietensteedszeerzorgvuldigbehandelen, voorzichtig
inkuilen, de temperatuur geregeld controleren en in verband daarmee de dikte van
het gronddek regelen enz. toch vaak aanzienlijke verliezen door rot lijden. Het is
praktisch meestal echter niet mogelijk zo zorgvuldig te werken en toch hebben de
meeste boeren nooit rot van betekenis in hun bietenkuilen. Het is duidelijk, dat behalve de bewaarmethode ook andere factoren van belang zijn in verband met de
houdbaarheid. Het is bekend, dat er verschillen in houdbaarheid bestaan tussen de
verschillende rassen. Door het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen worden deze rasverschillen jaarlijks in verhoudingscijfers vastgelegd en gepubliceerd in de Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
In de praktijk leeft het besef, dat de houdbaarheid van de bieten beinvloed wordt
door de omstandigheden waaronder ze zijn gegroeid.

3.1

ZAAITIJD

Op grond van praktijkervaring wordt door TERPSTRA (221) aangeraden de bieten
vroeg te zaaien, teneinde de houdbaarheid ervan te verbeteren. Door vroeg zaaien
kunnen bij sommige rassen echter aanzienlijke aantallen schieters ontstaan. O.a. bij
het regionaal Conserbeta-onderzoek in Zeeland (84, 85) is gebleken, dat schieters in
het algemeen aanzienlijk minder houdbaar zijn dan de niet doorgeschoten bieten.
Heeft men veel schieters, dan verdient het aanbevelingze apart te houden en het eerst
op tevoeren. Bij de huidige schieterresistente rassen treedt echter ook bij vroeg zaaien
vrijwel geen schietervormingmeer op,zodat wat dit betreft vroegzaaien geen bezwaar
meer behoeft te zijn.
Bij een in 1952/53 genomen proef (14) bleken de vroegst gezaaide bieten het beste
houdbaar, zoals tabel 2laat zien.
In het algemeen wordt door vroeg zaaien een betere 'rijping' (1.2.1) van het gewas
in de herfst verkregen.
Volgens vele onderzoekers (1, 62, 150, 185,212) zijn bieten beter houdbaar wanneer
ze goed 'rijp' worden geoogst. Het is in het algemeen dus te verwachten dat door
vroeg zaaien de houdbaarheid zal worden verbeterd.
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TABEL 2 Verband tussen zaaitijd enhoudbaarheid(%gezond) van Groenkragen en Barres voederbieten in 1952/53

Groenkraag

Barres

Gemiddeld
Average

8 maart
8 March

78

69

73

2 april
2 April

66

60

63

2i april
23April

61

57

59

Gemiddeld
Average

68

62

65

Zaaitijd
Sowing-time

TABLE 2 Relation between sowing time and keeping qualities (% healthy) of Groenkragen and
Barresfodder beetsin 1952/53

Schijnbaar in strijd met deze conclusie, is het feit, dat bij de teelt van stekbieten
eveneenseengoedhoudbaarproduktwordtverkregen,terwijl tochaanzienlijk later n.l. in detweedehelft van mei- wordt gezaaid, dan bij degewonebietenteelt. Bijde
stekbietenteelt heeft men echter rond 400000 planten per ha tegen 70000 bij de
gewonebietenteelt. Doordezezeerdichtestandwordtbijdestekbietenteelt eengoede
afrijping in het najaar verkregen.Bovendien geeft menslechtseenderdetot de helft
van devoor normale bietenteelt gebruikelijke N-gift omtoch vooral geengeilgewas
te krijgen. Verder worden stekbieten zo laat mogelijk geoogst(170).
Doorvroegzaaienwordtdegroeiperiodeverlengd.Behalvedathetgewaslangerkan
assimileren,wordtookdevoedselvoorraadvandegrond- metnamedeN-voorraad beter gebruikt. In het algemeen geven vroeg gezaaide bieten daarom een hogere opbrengst en tevens rijpere en beter houdbare bieten.

3.2

OOGSTTIJD

Wanneer 'rijpe' bieten beter houdbaar zijn dan 'onrijpe', ligthetvoordehand,datin
het algemeen door later oogsten de houdbaarheid zal worden verbeterd. Bij onze
proeven bleek herhaaldelijk, dat laatgerooide bieten aanzienlijk minder rotten dan
vroeggerooide,zoalsfig.10t/m 13 latenzien.
Debietenwarenin 1951 aflcomstigvanonzeproefvelden oplichtezandgrondenopde
Veluwe(22).Dezebietenhebbengeenstalmestgekregenenwerdenmatigmetstikstof
bemest, waardoor al vroeg een duidelijke afrijping is opgetreden, die zich uitte in
ophouden vandevegetatievegroeiengeelworden enafsterven vanhetloof,gepaard
gaande metrelatief hoge droge-stofgehalten van de bieten. Als gevolg van deze af33

FIG. 10 Invloed van de oogsttijd op de houdbaarheid (% gezond) van voederbieten in 1951/52,
dietot 10meiin een smalle proefkuil zijn bewaard. De bieten zijn afkomstig van bemestingsproefvelden op de Veluwe; ras Groenkraag C.B.
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FIG. 10 Influence of harvest-time on the keepingqualities(% healthy) offodder beets in 1951/52,
which havebeenstoredina narrow experimental clampuntilMay 10th. Thebeetscamefrom fertilization-trialfieldson the Veluwe; varietyGroenkraag C.B.

rijping is de samenhang duidelijk kromlijnig. De optimale oogstdatum was bereikt
op 20 oktober, later oogsten gaf geen verbetering.
In fig. 11 wordt het resultaat weergegeven van een oogsttijdenproef met Barresbieten in 1957.
Deze bieten waren verbouwd op een laag gelegen perceel zandgrond, dat tot 1955
blijvend grasland is geweest. Doordat het een nat en koud perceel was kwamen de
FIG. 11 Invloed van de oogsttijd op dehoudbaarheid van Barres bieten in 1957/58,dietot 19juni
in een smalle proefkuil werden bewaard
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FIG. 11 Influence ofharvest timeonthekeepingqualitiesofBarresbeetsin1957/58 whichhavebeen
storedinanarrow experimentalclamp untilJune19th
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bieten in 1957paslaat aan degroei.Het werdeentypischlaat gewas,meteengrote
loofontwikkeling gedurendedegehelezomer enherfst. Voor eendeelzal ditveroorzaakt zijn door de stikstof die nog lang door de verterende zode van hetvroegere
graslandisnageleverd.Verderwerddeherfstvan 1957 gekenmerktdoornatenwarm,
uitermate groeizaam weer. Bij het onderzoek van de verdeling van suiker in vaatbundel-enparenchymweefselbij dezebieten,vond BOSMAN (48)gedurendedegehele
oogstperiode vrijwel geen afrijpingsverschijnselen. Verder bleven zowel deverseopbrengst als de opbrengst aan droge stof van de bieten gedurende de gehele oogstperiode stijgen (47).Geheelin overeenstemminghiermee is dehoudbaarheid vande
bieten bij later rooien blijven toenemen tot de laatste rooidata in de tweede helft
vannovembertoe.
Infig.12en13wordthetresultaatweergegevenvanbewaarproevenopuiteenlopende
rivierkleigronden te Wessem.
FIG. 12a Invloed van de oogsttijd op de houdbaarheid (% gezond) van voederbieten in1954/55,
dietot2juliineensmalleproefkuil zijn bewaard.Bietenvandiverserassenafkomstig vanverschillendepraktijkpercelen te Wessem
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FIG. 12a Influence of harvesttime on the keepingqualities(% healthy) offodder beetsin 1954155
which havebeen storedinanarrowexperimentalclampuntilJuly2nd. Beetsofseveralvarietiescoming
from differentfarmfieldsat Wessem

Doordatdebieten,dievoordezeproevenwerdengebruiktvandiverserassenenvan
uiteenlopende praktijkpercelen afkomstig waren, vertonen de punten een zeer grote
spreiding. Bovendien waren de praktijkkuilen onderling niet geheel vergehjkbaar.
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FIG. 12b Invloed van de oogsttijd op de houdbaarheid (% gezond) van voederbieten in1954/55,
die tot 17februari in normale praktijkkuilen zijn bewaard. Bieten afkomstig van dezelfde praktijkpercelen als die van fig. 12a.
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FIG. 12b Influence of harvesttime on the keepingqualities (% healthy)offodder beetsin 1954/55
which have beenstoredinordinarypracticalclampsuntil February17th. Beets camefrom thesame
farmfieldsasthose infig.12a

Toch komt ook in dezefigurentot uiting, dat vroeg oogsten ongunstig is voor de
houdbaarheid. In verband met fig. 10 is de waarschijnlijke samenhang kromlijnig
weergegeven. Gemiddeld is in beidejaren door oogsten na eind oktober geen duidelijke verbetering van dehoudbaarheid meerverkregen. Bijvroeger oogsten wasde
houdbaarheid in velegevallen echter aanzienlijk minder. Dit blijkt zowel uit debewaring in onze smalle proefkuilen, als uit die in de gewone praktijkkuilen van de
boeren. Zoals in 2.10 werd opgemerkt, wijst de goede overeenstemming van de
conclusies uit de beide bewaarmethoden er op,dat door langdurige bewaring ineen
smalle proefkuil waardevolle resultaten voor de praktijk verkregen kunnen worden.
Bij degevolgdewerkwijze zijn devroeggerooide bietenlanger bewaard dan delaat
gerooide. Bovendien valt de tijd dat deze bieten langer zijn bewaard in de relatief
warmeherfstperiodevanbeginenmidden oktober (29).Ongetwijfeld moetdeslechte
houdbaarheid vandevroeggerooidebietendanooknietalleenwordentoegeschreven
aanhunonvoldoenderijpzijn, dochtevensaanhetfeit, datzelangerenvooreendeel
gedurende een warmere periode zijn bewaard dan de laatgerooide. Welke factor de
belangrijkste is kan uit ons onderzoek niet worden opgemaakt. Door vele onderzoekers (51, 62, 150,212)wordt de rijpheid van de bieten belangrijk genoemd. Onrijpe bieten hebben een hoger eiwitgehalte en een grotere levensactiviteit, waardoor
grotere ademhalingsverliezen aan suiker optreden en ook de bewaartemperatuur in
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FIG. 13a Invloed van de oogsttijd op de houdbaarheid (% gezond) van voederbieten in1955/56,
die tot 19juni in een smalle proefkuil zijn bewaard. Bieten van diverse rassen, afkomstig vanverschillende praktijkpercelen te Wessem
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FIG. 13a Influence of harvesttime on the keepingqualities (% healthy) offodder beets in1955/56
which have beenstoredina narrow experimental clampuntilJune19th.Beetsofvariousvarietiesfrom
differentfarm fields at Wessem
FIG. 13b Invloedvan deoogsttijd opdehoudbaarheid vanvoederbieten in 1955/56,dietot 10april
in normale praktijkkuilen zijn bewaard. Bieten afkomstig van dezelfde praktijkpercelen als die van
fig. 13a
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FIG. 13b Influenceof harvesttime on the keeping qualities offodder beets in 1955/56which have
beenstoredinordinarypracticalclamps. Beetscomingfrom thesamefarmfieldsasthoseoffig.13a

de hoop oploopt; allemaal factoren die de houdbaarheid van de bieten nadelig
bei'nvloeden.
Datderijpheid alszodanigeenfactor vanbetekeniszalzijnwordtuitonsonderzoek
o.a.waarschijnlijk uitdegevondeninvloedvandezaaitijd enuithetfeit,dateen- als
gevolgvantegroteN-bemesting- tegeilgewasmindergoedhoudbarebietenmeteen
grotere ademhaling oplevert (zie 4.2.1). Waarschijnlijk zal de gunstige invloed van
laatoogstentendeletoegeschrevenmoetenwordenaandedaaraanverbondenkortere
bewaarperiode gedurendegunstigeromstandigheden enverderaandebetere afrijping
van de laat geoogste bieten.
Aangezien,zoalsbekend,deopbrengst aan drogestofvandebieteninhetalgemeen
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toeneemt bij later oogsten, verdient laat oogsten in het algemeen aanbeveling.
Tenslottezijopgemerkt, datwijgeensystematischrassenonderzoek hebbenverricht.
Wij hebben gewerkt met bieten, die uit andere onderzoekingen ter beschikking
kwamen, waardoor verschillende laag- en hooggehaltige bieten bij ons onderzoek
betrokken zijn geweest. Wij hebben hierbij geen rasverschillen in verband met de
afrijping en de houdbaarheid kunnen constateren. Vergeleken met suikerbieten zijn
allevoederbieten laatrijp tenoemen.Het isdaaromwaarschijnlijk, dat erwat betreft
de afrijping in verband met de houdbaarheid weinigverschillen tussen deverschillende voederbietenrassen zullen optreden.

3.2.1 Bevriezing
Oogsten van de bieten na half oktober behoeft op zandgrond in het algemeen geen
bezwarenteontmoeten. Hetgevaarvanbevriezenvandenogalsgewasteveldestaande bieten is in het algemeen gering. Alleen uit het oogstjaar 1956is ons bekend dat
voederbietenalstevelde staand gewaszijn bevroren. In datjaar vieleenflinkevorstperiodeinop21 novemberdievoortduurdetot25november,waarbijdethermometer
's nachts daalde tot 5a 8°Conder nul en ook overdag de temperatuur ruimschoots
onder nul bleef. Door dezevier dagen aanhoudendeflinkevorst, zijn detoen nogte
velde staande voederbieten ernstig beschadigd, zoalsfig.14, 15en 16laten zien. De
bieten van fig. 14, 15en 16werden gerooid na de vorstperiode, toen de vorst weer
uit degrond enuit de bieten getrokken was. Na het rooien zijn zeingekuild. Op20
december werden enkele monsters bieten genomen en op 22 december werden de
foto's gemaakt door de Plantenziektenkundige Dienst.
Infig.14,15en16isteziendathetondergrondsedeelvandevoederbietenvoldoende
tegendevorstbeschermdisgeweest.Hetbovengrondsedeelisechtersterkbeschadigd.
Door deijsvorming indebietzijn debuitenstevaatbundelringen loskomenteliggen.
Verder zaldoor vochtonttrekking eengroot aantal cellenzijn gedood, hetgeen bij de
sterk beschadigde biet van fig. 14 ernstiger geweest zal zijn dan bij de minder beschadigde vanfig.16.
Hoewel devorstbeschadiging nog niet zodanigwas dat debieten direct na het ontdooien wegrotten - aan de buitenkant was een maand na de vorstperiode meestal
zelfs helemaal geen beschadiging te zien - was de houdbaarheid toch ernstig verminderd en moesten de na de vorst gerooide bieten spoedig worden opgevoederd.
Een dergelijke aanhoudende koudeperiode tijdens de oogst van voederbieten komt
slechts hoogst zelden voor.
Hetrisicovandoodvriezenvandebietenalsgewasinhetveldisdanookzeergering,
wanneer tenminste de oogst voor 15november wordt afgesloten. Een matigebevriezingvan debieten, b.v.tijdens eenstrengenachtvorst, waarbij slechtsweinigijsinde
biet wordt gevormd, zal echter in vele jaren kunnen voorkomen. Uit praktijk38

FIG. 14 Voederbiet waarvan het bovengrondse
deel bevroren is. Droog donkerbruin rot. Enkele
losse vaatbundelringen. De biet zag er van buiten
nog gezond uit

FIG. 14 Fodder beet the overground part of which
has been frozen. Dry dark-brown rot. A few loose
vascular-bundle rings. The beet looked quite healthy
from the outside

FIG. 15 Bovenste deel van de voederbiet vertoont een typisch droog bruin rot. Van buiten zag
de biet er nog volkomen gezond uit

FIG. 15 The overground part of the fodder beet
shows a characteristic dry brown rot. The beet
looked quite healthy from the outside

FIG. 16 Voederbiet die slechts licht beschadigd
is door de vorst. In het bovenste deel van de biet
zijn alleen de vaatbundelringen iets bruin verkleurd. Aan de kop van de biet laat de buitenste
vaatbundelring los. De biet zag er van buiten nog
volkomen gezond uit

FIG. 16 Fodder beet lightly damaged by frost. In
the overground part of the beet only the vascularbundle rings have a slight brown discolouration. At
the top of the beet the outer vascular bundle ring
bark comes off. The beet looked quite healthy from
the outside

FIG. 17 Ter vergelijking met fig. 16-18, een volkomen bevroren
(suiker)biet die tijdens de vorstperiode van 21 tot 24 november
1956 gerooid op het land heeft gelegen. Van binnen is de biet
glibberig, het slijm druipt er af, (gevolgvan aantasting door Leuconostoc mesenteroides)

FIG. 17 For comparison with fig. 16-18, a completely frosted
(sugar) beet which lay harvested in the field during the frost
period of 21st until 24th November 1956. The beet is slimy inside
slime oozes out (the result of infection by Leuconostoc mesenteroides)
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FIG. 18 Snijvlakken bij verschillende wijzen van koppen
(zie tekst)
a) licht koppen
b) diep koppen
c) schuin koppen
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FIG. 18 Wound-surface with different way of topping (vide text)
a) light topping
b) deep topping
c) aslant topping

ervaringiswelgebleken, dat eendergelijk binnendringen vandevorstin dekopvan
de biet volkomen onschadelijk is, wanneer men tenminste wacht met rooien tot de
vorst weer uit de bieten en eventueel uit de grond is getrokken. De bieten worden
blijkbaar eerder beschadigd wanneer ernog ijs in debiet aanwezigis.
Wanneerdebietengerooidophetlandliggenzijnzezeergevoeligvoorvorst.Vooral
dedunnewortelpuntenzijnzeergevoelig.Dezekunnenbijgerooidophetlandliggendebietentijdens eenmatigenachtvorst reedsdoodvriezen endaardoor eenbeginvan
rotting vormen,waardoor de houdbaarheid ernstig wordt verminderd.
Innovember 1955 werdenteWessemeendagnaeennachtvorst meteenminimumtemperatuur van ongeveer —5°Cvan een aantal onbeschermd op het landliggende
voederbieten een honderdtal bieten uitgezocht, die, voornamelijk op het staartstuk,
blauwe plekken vertoonden als gevolg van bevriezen. In een smalproefkuiltje werd
dehoudbaarheid van diemin ofmeerbevroren bietenvergeleken met dievanbieten
die meer beschermd hadden gelegen en waaraan geen enkel symptoom van vorstschade te zien was.Na een maandwaren de duidelijk beschadigde bieten reedsvollediggerotterwijl deniet(zichtbaar)beschadigdebieten degehelewintergoedhoudbaar bleven.
Moeten gerooide bieten op het land blijven liggen enbestaat er gevaar voor nachtvorst, dan is het noodzakelijk de bieten op hoopjes te gooien en deze hoopjes af te
dekken. In het algemeen is het gevaar hiermeevoldoende afgewend.

3.3

STANDRUIMTE

Uit vele proeven, in ons land o.a. van DILLEWIJN en SMEENK (77) en van BOSMAN
(44,45,46),isbekenddat door eennauwere standruimte, dusdoor eengroter aantal
planten perha,hetdroge-stofgehalte van debietentoeneemt.Bijzijn onderzoek van
deverdelingvansuikerindevaatbundelringen vandebiet(1.2.1)vondVAN DE SANDE
BAKHUYZEN,datbieten uit randrijen of bieten die op open plekken in het gewasgegroeidwaren,minderduidelijk afrijpen danbietendieminderruimtehadden.Ookbij
het onderzoek van BOSMAN(48)kwam dezetendens naar voren.
Bieten die over een grote standruimte beschikken hebben daardoor een grotere
voedselvoorraad (N) ter beschikking, groeien geiler en rijpen minder snel af dan
bieten met eennauwere standruimte. Deafrijping van debieten zalin het algemeen
wordenbevorderddooreengroteraantalplantenperha.Hetisdaaromteverwachten
datdooreenhogerplantaantaltevensdehoudbaarheidvandebietenwordtbevorderd.
In overeenstemming met onze praktijkervaring, dat bieten van percelen met een
groot aantal planten per ha in het algemeen goed houdbaar zijn, vond HURWITZ
(mondelingemededeling)bijzijnproeveninIsraeldanook,datdebietenbijeengroter
aantalplantenperhabeterhoudbaarwaren,danbijeenkleineraantal.Zoalsvermeld,
moet de goede houdbaarheid van stekbieten eveneens grotendeels worden toege39

schreven aan de mede door een zeer groot aantal planten per ha verkregen goede
afrijping van het gewas.
Toeneming van het aantal planten per ha heeft niet alleen verhoging van het drogestofgehalte en van de opbrengst aan droge stof van de bieten tengevolge, ook de
houdbaarheid van de bieten wordt erdoor verbeterd.

3.4 WlJZE VAN KOPPEN

Bij het oogsten van bieten is het gebruikelijk het blad van de biet te scheiden, door
het met een hakmes of schop af te snijden. Suikerbieten moeten diep gekopt worden,
omdat een grote (groene) kop het rendement van de suikerfabricage ongunstig beinvloedt. Dit behoeft bij voederbieten niet. Teneinde de geproduceerde voederwaarde
zoveel mogelijk te benutten, zou het het beste zijn de kop aan de biet te laten en het
loof er af te draaien en apart op te voederen. Bij de oogst van de bieten en het loof
ishet echter handig de biet zodanig te koppen, dat het groene loof nogjuist bij elkaar
blijft. De winning van zindelijk loof wordt hiermee aanzienlijk vergemakkelijkt.
Wordt het loof niet vervoederd, dan is het het beste het loofjuist boven de biet af te
snijden, zodat de stukjes bladsteel nog op de biet blijven zitten en de biet zelf niet
beschadigd wordt. Het blad kan dan op het land achterblijven als groenbemesting en
is gemakkelijk onder te ploegen. Het loof met de hand afdraaien zou ook uitstekend
zijn, doch ditistebewerkelijk. Tenslotte ishet, metinacht nemenvan denodige voorzorgen, ook goed mogelijk de bieten te bewaren met het loof er nog aan, zoals onder
3.4.2 nader wordt besproken. Wanneer het loof niet wordt vervoederd, zal deze wijze
van werken in velegevallen de meest aantrekkelijke zijn.

3.4.1 Diepte van koppen en verlies aan droge stof
BIELITZER (38) vond dat bij bewaring van licht, matig en diep gekopte suikerbieten
in kuilen gedurende 39 dagen bij een buitentemperatuur van 0°C het totaal suikerverlies zich verhield als 1 :3 :7, terwijl de betrokken wond- (snee-) oppervlakken
zich verhielden als 1 :3 :4,3. Het suikerverlies was dus aanzienlijk groter bij dieper
koppen. Bij bewaring van suikerbieten mag dit er volgens BIELITZER echter niet toe
leiden, de omgekeerde fout te maken, n.l. de bieten nog boven het begin van de bladaanzetting van de nog frisse bladeren te koppen. Het gevolg zou zijn, dat reeds bij
geringe temperatuurverhoging, nieuwe sterke spruiting zou optreden, hetgeen gepaard gaat met versnelde omzetting van saccharose in invertsuiker en dus met aanzienlijke vermindering van de sapkwaliteit. Volgens BIELITZER (38) ligt daarom voor
de suikerfabrieken de gunstigste kopsnede ongeveer 1cm onder de aanzet van de nog
frisse bladeren, zo dat de kop 10%van het totale lichaam van debiet bedraagt. Bieten
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die langere tijd bij ongunstige temperatuur bewaard moeten worden, moeten liever
wat lichter gekopt worden n.l. netonder deaanzet vandenogfrisse bladeren.
Volgens STROHMER(216)vertonengewondeengekwetstebieten- althansgedurende
deeerstedagen- een grotereademhalingsintensiteit.Ditzalookhetgevalzijnbijdiep
gekoptebieten. STROHMERmeent,datgekoptesuikerbieten minderhoudbaar zijndan
ongekopte wanneer bij lage temperatuur (8 tot 12°C)wordt bewaard, omdat de
laatste dannogniet al te sterk gaan spruiten. Bij hogere temperatuur (18°C)kan
door hetsterke uitlopen vandeongekopte bieten dezaak echter omgekeerd worden
en kunnen degekoptede laagste verliezenteziengeven. STOUT(210)meentdatdiep
koppenhetademhalingsverliesvermindertdochhetgevaarvoor rotting vergroot.
In tegenstelling tot suikerbieten worden voederbieten lange tijd bewaard. Bijlange
bewaringblijkt diepkoppen eveneensnadeligtezijn, ookmethetoogophetademhalingsverlies aan droge stof. Weliswaar spruiten licht gekopte bieten sterker dan
diep gekopte, doch op den duur verlopen de ademhalingsprocessen in delichtgekoptebietentochgunstigerdanindediepgekopte.Ditgeldtalsdebietenzobewaard
zijn datzekunnen spruiten, hetgeen o.a. betekent datzebehoed moeten zijn voor
sterke uitdroging(26).
Bij bewaring oppraktijkschaal vangewoon gekopte bieten enbieten waarvanhet
loofwasafgedraaid kregenwijdeintabel3weergegeven resultaten.
TABEL 3 Ademhalingsverlies aan droge stof in de gezond gebleven bieten in kgper 100kgoorspronkelijk indiebieten ingekuilde droge stof, bijbewaring in praktijkkuilen
Bewaard tot
Storeduntil

Normaal gekopte bieten
Ordinarily toppedbeets

Bieten metafgedraaid loof
Beets withthefoliage twistedoff

21-2
1-3
2-3
10-5
22-5

6
13
15
24
20

7
11
9
19
15

Gemiddeld
Average

16

12

TABLE 3 Respiratorylosses in drymatterofthehealthybeets,inkgper 100kg initiallypresentdry
matter inthosebeets,atstorage inpracticalclamps

Bij delange bewaring ishetdroge-stofverlies vandeniet gekopte bieten duidelijk
geringer geweest danvandenormaalgekopte. Inovereenstemminghiermee vonden
WENNERen SCHULZ(mondelingemededeling)zeerlagedroge-stofverliezen invoederbietendiemethetloofernogaanwerdeningekuildentothalfmaartwerdenbewaard.
Het droge-stofverlies bij demetloof ingekuilde bieten wasslechts 2%vande oorspronkelijk in die bieten ingekuilde droge stof, terwijl het verlies bij de normaal
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gekopte 15%bedroeg. WERNER en SCHULZ zoeken deverklaring hiervan in een afvoer
van droge stof uit het verdrogende blad naar de biet. In verband met de resultaten
van het onderzoek van NOVAK (168) en PRICE (179) moet een dergelijke suikerverplaatsing in zo grote hoeveelheden echter onwaarschijnlijk worden geacht. Een zelfde
gunstig resultaat van inkuilen van voederbieten met het loof er nog aan is echter
volgens WENNER en SCHULZ ook door andere Duitse onderzoekers verkregen, zij het
ook met een minder groot verschil in droge-stofverlies tussen de beide bewaarmethoden.
Inhet algemeenzalbij langdurige bewaringhetdroge-stofverlies bij ongekopte bieten
of bij bieten waarvan het loof is afgedraaid geringer zijn dan bij diep gekopte bieten.
Bij diepgekopte bieten isde kop onder het laatste bladlitteken afgesneden, waarmee
de mogelijkheid tot spruiten grotendeels is weggenomen. Het is denkbaar dat dit een
verstoring van de groeistofharmonie in de biet tengevolge heeft. Zoals we zagen in
1.2.2 is de werking van de koude en van de daglengte in de (actieve) groeipunten gelocaliseerd. Het is verder denkbaar dat dezelfde groeistoffen, die de spruiting te voorschijn roepen, de ademhalingsprocessen in de biet en daardoor de houdbaarheid
bei'nvloeden.
Om eeninzicht te krijgen in de betekenis van de spruiting alszodanig, hebben wij de
ademhalingsverliezen vergeleken van bieten die op verschillende wijze gekopt waren
(fig. 18)n.l.:
a licht koppen, d.w.z. afsnijden vlak onder de nog op de kop van de biet zittende
groene bladeren, waardoor een klein vaatbundelrijk wondvlak ontstaat en de biet
nog een ruime gelegenheid tot spruiting heeft uit de okselogen van de oudere reeds
afgestorven bladeren,
b diep koppen, d.w.z. afsnijden onder de oudste bladlittekens op de kop van de biet,
waardoor een groot relatief vaatbundelarm wondvlak ontstaat met vrijwel geen
mogelijkheid tot spruiting,
c schuin koppen, waardoor evenalsbij diep koppen een groot vaatbundelarm wondvlak ontstaat terwijl aan een kant van de biet nogrijkelijk okselknoppen aanwezig
blijven, zodat de mogelijkheid tot spruiting in ruime mate aanwezig blijft (fig. 18).
Verder werd het wondvlak wel of niet dichtgemaakt met entwas om binnendringen
van schimmels en uitdrogen van het wondvlak zoveel mogelijk te voorkomen. De
invloed van uitdroging van de bieten werd nagegaan door de bieten te bewaren in
open lattenkisten en in dichte kisten (12, 15,26).In de laatste waren ze in belangrijke
mate beschermd tegen uitdrogen. De bewaring geschiedde in een koelcel bij 5°C.
Gemiddeld is het ademhalingsverlies aan droge stof het kleinste geweest bij de diep
gekopte en het grootste bij de schuin gekopte bieten. De schuin gekopte en de diep
gekopte bieten hebben beide een groot wondvlak, doch de laatste zijn niet gesproten.
De afwezigheid van spruiten bij de diep gekopte bieten lijkt dus gunstig te zijn. In
vergelijking hiermee zijn de schuin gekopte en de ondiep gekopte bieten beide in
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TABEL 4 Verlies aan droge stof en water van de gezond gebleven bieten in kg per 100kg in die
bieten oorspronkelijk aanwezige droge stof resp. water en spruiting in verhoudingscijfers, bij verschillende wijzevan koppen en bewaren
Bewaard in/ Storedin
Wijze van koppen Gemiddeld
Wayof topping Average

Lattenkist
tot 11-6
Slattedcase
until11-6

Dichte kist
tot 24-7
Closedcase
until24-7

Entwasbehandeling2
Grafting-wax treatment*
Zonder
Without

Met
With

droge stof ( o n d i e p / / ^
dry matter
l^ldeep
\ scnum/aslant
I ondiep/light
water
ditp/deep
mo,sture
{sebum/aslant

9,2
7,6
11,9

10,2
6,5
14,7

8,3
8,6
9,2

11,6
7,1
12,1

7,0
8,0
11,8

10,3
9,6
9,3

15,3
14,0
12,8

5,3
5,2
5,8

11,8
10,3
9,7

8,8
9,0
9,0

. . , Iondiep/light
spruiting
^pjdeep
sprouting^ I
schuin/asUlnt

6
0
3

2
0
1

9
0
5

5
0
2

6
0
3

1

10 = zeer sterk gesproten, 0 = geen spruiting/70 = muchsprouting, 0 = no sprouting
zonder = geen entwasbehandeling
met
= na hetkoppen werdhet wondvlak inwarmeentwas (60°C)gedoopt, waardoor dewond
met een laagje entwas is afgedekt
2
without = notreatmentwithgrafting-wax
with = after toppingthe wound is dippedin heatedgrafting-wax (60°C), thus closing it with
a layerofgrafting-wax

2

TABLE 4 Lossesindrymatterandmoistureofthehealthybeetsinkgper100kgdrymatterrespectively
moistureinitiallypresentin thesebeetsandsprouting inappraised values at differentwaysoftopping
andstoring

beduidendemate gesproten, doch hetwondvlak van deschuin gekopte isveelgroter
dan datvan deondiepgekoptebietenenditgaatsamenmeteengroterademhalingsverliesbij deschuingekoptebieten.
Het lijkt er op, dat zowel een sterkere spruiting als een groter wondvlak hogere
ademhalingsverliezen tengevolge hebben. Verder lijkt de ongunstige werking van de
spruiting groter te zijn dan die van een groot wondvlak, immers, de ademhalingsverliezen van de ondiep gekopte bieten zijn gemiddeld groter dan die van de diep
gekopte. Bij andere onderzoekingen (26) vonden wij echter steeds een samengaan
van sterke spruiting met kleine ademhalingsverliezen aan droge stof. Zo gaf b.v.
vochtige bewaring meer spruiting en een lager verlies aan droge stof dan drogebewaring. Degemiddeld geringe verliezen van dediepgekopte bieten zijn dus zeer opmerkelijk. Vooreendeelkunnen zeeengevolgzijn vandewijzewaaropde bietenbrij
voor chemisch onderzoek werd gemaakt. Dit gebeurde n.l. door uitraspen van een
overlangsesector.V66rdebewaringwerddegehelepartijbietenvolledigbemonsterd,
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TABEL 5 Verband tussen behandelen met entwasenbewaren indichteofopen Idsten. Verder als
tabel4

Wijze van bewaren
Wayofstorage

Entwasbehandeling
Grafting-wax treatment
Zonder
Without

Met
With

1open lattenkist
l open slattedcase
Idichte kist
\ closedcase

11,8

9,2

droge stof
drymatter

8,8

8,7

1open lattenkist
)open slattedcase
\ dichtekist
\ closedcase

15,7

12,4

water
moisture

5,5

5,5

1open lattenkist
i open slattedcase
J dichte kist
' closedcase

0

2

spruiting
sprouting

5

5

TABLE 5 Relation between a treatment with grafting-wax andstorage in closed or open cases.
See table 4

waarna de verschillende bewaarobjecten werden gemaakt. Nadebewaring werd uit
de gezond gebleven bieten vanieder object weer eensector geraspt. Bij deondiepen
bij deschuin gekopte bieten kwam indiesector ookeenevenredig deel vande kop,
doch bijdediep gekopte was ditdeel eraf, zodat dekop nadebewaring niet meerin
het monster voor chemisch onderzoek vertegenwoordigd was. Aangezien dekop van
de biet eenwat lager droge-stofgehalte heeft dan derest, zullen weeen relatief te hoog
droge-stofgehalte gevonden hebben van de diep gekopte bieten nadebewaring en dit
resulteert ineen telaag berekend ademhalingsverlies aandroge stof.
Verder is uit onderzoekingen van PACK (174), STOUT (211) en VAJNA (232) bekend,

dat de tophelften van bieten een grotere ademhalingsintensiteit hebben en grotere
suikerverliezen vertonen tijdens debewaring dandeonderhelften (26). Deaanwezigheid van de kop zal dus het ademhalingsverlies van de biet als geheel verhoogd
hebben bijdeondiep gekopte bieten, vergeleken metdediep gekopte.
Het isnu interessant, datde diep gekopte bieten niet in alle gevallen lagere ademhalingsverliezen gaven dande ondiep gekopte. Blijkens tabel 4 gaven de zeer sterk
gesproten ondiep gekopte bieten in de dichte kisten eeniets lager droge-stofverlies
dan de op dezelfde wijze bewaarde niet gesproten diep gekopte bieten. Hetzelfde
geldt bijdemetentwas behandelde bieten. Vergeleken metdiep koppen heeft ondiep
koppen dushet kleinste ademhalingsverlies aan droge stof gegeven in die gevallen,
waarin demogelijkheid totspruiting, dieindelichtgekopte bieten ruim aanwezigwas,
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door de aard van de bewaring ook geeffectueerd kon worden. In die gevallen is
sterkere sprinting dus weer samengegaan met lagere ademhalingsverliezen.
Tenslotte zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in tabel 4 weliswaar de diep gekopte in lattenkisten bewaarde bieten van alle bewaarobjecten het laagste ademhalingsverlies vertonen, doch dat de 'lattenkist-bieten' ook anderhalve maand eerder
werden opgeruimd dan dieindedichtekisten, omdatzeinaanzienlijke mate begonnen
te rotten. Bij ons onderzoek van het verloop van de verliezen tijdens de bewaring,
bleek, dat vooral aan het einde van de bewaring de verliezen snel toenemen (26).
Bij gelijke bewaarduur zouden de diep gekopte 'lattenkist-bieten' ongetwijfeld hogere
verliezen te zien hebben gegeven dan de licht gekopte 'dichte kist-bieten'. Dit blijkt
ook uithet effect bij demetentwasbehandelde bieten, dat gemiddeld overde bewaring
in dichte en in open kisten is weergegeven en waarbij de bieten gemiddeld dus even
lang zijn bewaard. Hier hebben inderdaad de ondiep gekopte met entwas behandelde
bieten een ietslager verlieste zien gegeven dan de diep gekopte bieten zonder entwas.
Het verschil is klein, doch het effect van de entwasbehandeling op de sprinting en uitdroging van de bieten is eveneens klein.
Om een belangrijke vermindering van de uitdroging en verbetering van de houdbaarheid te krijgen, zouden we de bieten evenals KOHLS (133) geheel moeten onderdompelen in de entwas. De bedoeling was echter alleen het beschermen van de wond
tegen binnendringen van schimmels, hetgeen overigens niet is gelukt, zoals we nog
zullen zien.
Dat het ademhalingsverlies aan droge stof van de diep gekopte bieten, afhankelijk
van de bewaarmethode, soms lager en soms hoger is dan van de ondiep gekopte
bieten isinteressant inverband met hetfeit, dat sommige onderzoekers (38,42)menen
dat door diep koppen de ademhalingsverliezen worden vergroot, terwijl andere
menen (59, 169, 210) dat diep koppen juist lagere ademhalingsverliezen geeft. Blijkbaar hangt het af van de bewaarmethode en waarschijnlijk ook van de bewaarduur.
Waarschijnlijk is het zo, dat ondiep koppen lagere ademhalingsverliezen geeft aan
droge stof wanneer langere tijd wordt bewaard onder zodanige omstandigheden, dat
een zekere mate van 'gezonde spruiting' kan optreden. Ook BIELITZER (38) meent dat
suikerbieten die langere tijd bij een ongunstige temperatuur bewaard moeten worden
- d.w.z. relatief warm waardoor veel spruiting optreedt - liever wat lichter gekopt
moeten worden n.l. juist onder de aanzet van de nog frisse bladeren.
Is de bewaring zodanig, dat spruiting uitgesloten is, b.v. te droog of te koud, dan
kunnen de diep gekopte bieten vooral bij korte bewaring de laagste ademhalingsverliezen aan droge stof vertonen.
CLAASSEN (65) meent, dat bij de in het algemeen niet meer dan zes weken durende
bewaring van suikerbieten in grote hopen bij suikerfabrieken, de kleinste suikerverliezen zullen optreden, wanneer het snijvlak ongeveer 1cm onder de aanzet van de
nog frisse bladeren wordt aangebracht. Het zeer licht koppen isdan niet gunstig door
te sterk uitlopen van de bieten, terwijl ook bij dieper koppen grotere suikerverliezen
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optreden, ten dele door omzettingvan saccharosein invertsuiker zoals BACHLER(8)
heeft aangetoond.
Schuin koppen heeft in onze proeven onder alle omstandigheden het hoogste
ademhalingsverlies aan droge stof gegeven. Wat betreft de ademhalingsactiviteit
wordenbij schuin koppenbhjkbaar deongunstigeinvloedenvandiepenvanondiep
koppengecombineerd,zoalsdierespectievelijkbijbewaringonderspruitbevorderende
enonderspruitremmendeomstandighedentotuitingkomen.

3.4.2 Dieptevankoppenenoptreden vanrot
Alle onderzoekers(42, 136,210,212,224)zijn het er overeensdat diepkoppen ongunstigis,al meent b.v. OHL (169)dat bij goedebewaringdeongunstigeinvloed op
de rotting toch welmeevalt.
Bijdeintabel 3vermeldeproevenoppraktijkschaal werd o.a. vergelekenbewaring
van bieten die normaal gekopt waren en bieten waarvan het loof was afgedraaid.
Hetresultaatwas,datbijdenormaalgekoptebietengemiddeld4kgrotwerdgevondenper 100kguitgekuilde bietenenbij debieten metafgedraaid loof helemaalgeen
rot. Dezebieten waren geheel onbeschadigd gebleven, sterk gesproten en volkomen
gezond.
In tabel 6en 7wordt een overzicht gegeven van de verliezen door rot die zijn opgetredenbij opverschillendewijze gekoptebieten.Vergelijk tabel4en5.
TABEL 6 Verlies door rot in kg per 100 kg uitgekuilde bieten bij verschillende wijze van koppen
en bewaren, vergelijk tabel 4
Bewaard in/ Storedin
Wijzevankoppenziefig.18
Wayoftoppingseejig. 18

ondiep/light
diep/deep
sebum/aslant

Lattenkist
tot 11-6
Slattedcase
until11-6

Dichte kist
tot 24-7
Closedcase
until24-7

20
44
45

25
56
45

Entwasbehandeling
Grafting-wax treatment
Zonder
Without

Met
With

26
48
47

20
52
43

TABLE 6 Lossesfrom rotinkgper 100kg beetsafterstorageatdifferent waysoftoppingandstoring,
compare table 4

Ondiep koppen heeft aanzienlijk minder rot tengevolge gehad dan diep of schuin
koppen. Diep koppen heeft alleen duidelijk meer rot tengevolgegehad danschuin
koppen bij debewaringin dichte kisten of wanneer de bieten metentwaswarenbehandeld. Schuin koppen heeft dus minder rot veroorzaakt dan diep koppen bij die
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TABEL 7 Verlies door rot in kg per 100kg uitgekuilde bieten, bij verschillende wijze van bewaren,
vergelijk tabel 6
Wijze van bewaren
Wayofstorage
open lattenkist/opewslattedcase
dichte kist/closedcase

Entwasbehandeling / Grafting- waxtreatment
Zonder/Without

Met/With

39
42

34
43

TABLE 7 Lossesfrom rot inkg per 100kg beetsafter storageat differentwaysof storage, compare
table6

bewaarmethoden waarbij een duidelijke spruiting van de daarvoor in aanmerking
komendeschuin enlichtgekopte bietenisopgetreden(verg.tabel 4en5).Aangezien
het verschiltussen schuinendiepkoppen ook indegevallenwaar spruitingisopgetreden, dus in de dichte kisten en bij de behandeling met entwas, slechts geringis,
is de grootte van het wondvlak - die bij de diep- en de schuin gekoptebietengelijk
was,ziefig.18- waarschijnlijk inhoofdzaak bepalendvoorderotaantasting. Ditisin
overeenstemmingmetheto.a.door TOMPKINSen NUCKOLS(223)enMooi(mondelingemededeling) vastgestelde effect dat verwondingen in het algemeen een belangrijke
vermeerdering van het rotverlies meebrengen. Waarschijnlijk echter is daarnaast de
mogelijkheid tot spruiting ook van belang. Wanneer deze mogelijkheid door debewaarmethode wordt uitgesloten - bewaring onder droge omstandigheden in open
lattenkisten of zonder dat dewond isafgedekt met entwas- dan ishet rotverlies bij
de schuin en de diep gekopte bieten gelijk, doch wanneer de bewaarmethode wel
spruiting mogelijk maakt, dan komt het voordeelvan dein feite alleen bij deschuin
gekopte bieten optredende spruiting tot uiting.
Uit tabel 7blijkt, dat de met entwas behandelde bieten haast evenveel rot hebben
gehad als de niet behandelde. Alleen in de open lattenkisten is er enig verschil ten
gunste van de entwasbehandeling. Waarschijnlijk komt dit doordat de entwasbehandelingenigebeschermingtegenuitdrogenheeft gegeven,welkebescherminginhet
droge milieu van de open lattenkisten van belang is geweest, doch in het vochtige
milieu in de dichte kisten geen rol heeft gespeeld. In overeenstemming hiermee zien
wedan ookintabel 5,dathetwaterverliesindeopenlattenkisten isverminderd door
de entwasbehandeling, terwijl deze behandeling geen invloed heeft gehad op het
waterverlies in de dichte kisten. Waarschijnlijk is de sterkere spruiting van de met
entwasbehandeldelicht-enschuin gekopte bieten bij de bewaringin deopen lattenkisten eveneens een gevolg geweest van deze bescherming tegen uitdrogen. In de
dichte kisten washet verschil tussen dewelen deniet met entwasbehandelde bieten
vrijwel nihil.
Hetbinnendringen vanschimmels- inhoofdzaak Phomabetae- doorhetwondvlak
werd vrijwel niet beperkt door het afdekken metentwas.Aangezien het koppen van
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allebieten meteenzelfde mesgeschieddedatnietwerd ontsmet naiederesnede,ishet
wondvlak waarschijnlijk alvoor deonderdompeling indeentwas besmetgeweest.
In tabel6en7valt op,dathetrotverlies indeopen lattenkisten gemiddeld kleiner
is geweest danin de dichte kisten. Dit komt doordat de bieten in de dichte kisten
aanzienlijk langer zijn bewaard danindeopen kisten. Toen op 11 juni debietenin
deopenlattenkisten moestenworden opgeruimd omdathetrotverliesanderstegroot
zouworden omnogduidelijke verschillen tekunnenvaststellen, wasderottingin de
dichte kisten nogzogering dat besloten werd diebieten nogenige tijd te bewaren.
In overeenstemming metvroeger onderzoek (12, 15)isdehoudbaarheid vandeinde
dichte kisten bewaarde bieten - door debescherming tegen uitdrogen - aanzienlijk
beter geweestdandievandebietenindeopen lattenkisten.
Behalve door licht koppen, kunnen ookgoede bewaarresultaten verkregen worden
door debietenintekuilenmethetloofernogaan.
Meteenzeer bladrijk gewasGroenkraag C.B.voederbieten hebben wij oppraktijkschaal drie methoden vergeleken, n.l. inkuilen van normaal gekopte bieten eninkuilenmethetloof ernogaan,waarbij welofniet Conserbeta (16, 18,21)alsspruitremmend middel werd toegepast. Op 5 november werd ingekuild en begin april
werdendebietenbeoordeeld oprotaantasting.Aanvankelijk, d.w.z.totbegindecemberhepdetemperatuurzeerhoogop,doorverrottingenvergistingvandegrotehoeveelheid medeingekuild loof,indekuilmetongekopte bieten.Detemperatuur steeg
tot 15°CindemetConserbeta behandeldekuilentot 18°Cindekuilzonder Conserbeta, terwijl indekuil metnormaal gekopte bieten detemperatuur niet hoger werd
dan 12°C.Eind decemberwasdetemperatuur indemetloofingekuildebietenechter
weer gedaaldtot7a 10°C.Bijdebeoordelingvandekuilen inbegin april Week, dat
er in denormaal gekopte bieten vrijwel geen rotwasopgetreden terwijl demet het
loof ingekuilde bieten zonder enige uitzondering volkomen gezond, mooi hard en
gaafwaren.DemethetloofingekuildebietendiegeenConserbetabehandeling hadden
gehad waren enorm zwaar gesproten en zelfs de welmet Conserbeta behandelde
bieten vertoonden nog een abnormaal zware spruiting. Hoewel Conserbeta de
spruiting vrijwel volledig kanremmen (16, 18,21),wasdespruitneiging vande met
het loof ingekuilde bieten blijkbaar zo uitbundig dat het daartegen tekort schoot.
Allemethetloofingekuilde bietenwarenzeervuil.Desmurrievanderottebladeren
zat samenmetwatgrond zeer vast aandebieten, zodat zedoor hetvoorreinigingsapparaat vandeelectrische hakselmachine niet voldoende schoon gemaakt werden.
Het wasnoodzakelijk debieten afzonderlijk schoontekrabben. Inverband hiermee,
en ook omdat menopdemeeste gemengde bedrijven in Nederland het loof inhet
algemeen zal willen vervoederen, hebben we het onderzoek omtrent inkuilen van
voederbieten methetaanhangende loof ernogaanniet voortgezet. Bovendien werd
het uitbundige spruiten van de bieten een nadeel geacht omdat daardoor wellicht
meerkans opverspreiding vanvergelingsziekte zouontstaan (110, 120,184).Inverband met buitenlandse ervaringen, (WENNER mondelinge mededeling, WECK, brief,
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250), staat echter welvast, datmethetaanhangende loof ingekuilde bieten uitstekend
houdbaar kunnen zijn. Demethode zal vrijwel gelijkwaardig zijn aaninkuilen vande
bieten met afgedraaid loof. Aangezien dit afdraaien van het loof echter zeer bewerkelijk is,is het aantrekkelijk de bieten met het loof er nog aan in te kuilen, omdat
hierdoor bij het oogsten een enorme arbeidsbesparing kan worden verkregen, zoals
b.v. WENNER en SCHULZ (250)hebben aangetoond. Bij het inkuilen van ongekopte
bieten washetnodig,niet tezware kuilen aanteleggen, laat teoogsten enpaslaathet
gronddek aante brengen, zodat detemperatuur vandehoop in hetbegin vandebewaring voldoende laag bleef. Bijinkuilen van ongekopte bieten in grotere boxen op
de grond, waarbij 2 m hoog gestort werd, traden moeilijkheden op doordat de
temperatuur te hoog werd. Bijhetinkuilen vanbieten methetloof ernogaan ishet
nog meer dananders noodzakelijk ervoor tezorgen, datdetemperatuur inhetbegin
van de bewaring zo laag mogelijk blijft en dat de bieten zo rijp mogelijk worden
ingekuild, m.a.w. dat de loofgroei volledig tot stilstand is gekomen. WECK raadt
daarom aanvoor ditdoeleenbietenrastekiezen,datindeherfst zijn blad grotendeels
verloren heeft, zoals o.a. de Eckendorfer stompvoeten. Een extra voordeel vandergelijke geheel boven de grond groeiende bieten is nog,dat ze zeer schoon en vrijwel
zonder aanhangende grond gerooid kunnen worden. Vooral bij inkuilen zonder
te koppen isditvanbelang. Worden zeer bladrijke bieten ongekopt metveel aanhangende grond ingekuild, dankandetemperatuur indehoop zeer sneloplopen doordat
deloofmassa snelverrotenerteweinigdoorluchtingisdoor degrondtussendebieten.
Door dietehogetemperatuur kandegehelebietenvoorraad door broei verloren gaan.
Bij bladarme schone bieten isdit gevaar veel kleiner.
In tegenstelling tot onze ervaring wasbij de proeven van WENNER en SCHULZ(250)
de bladmassa in hetvoorjaar niet overgegaan in eenaltevieze smurrie opde bieten.
Het blad wasinhetvoorjaar tendeleineendroog brokkelige, tendeleineensmeuige
massa overgegaan, die grotendeels fris rook zoals geensileerd blad en die ook geen
enkele ongunstige werking hadbij hetvervoederen van de bieten. De koeien bleken
het typische smaakje van de met het loof ingekuilde bieten in het algemeen zelfs
bijzonder te waarderen. Dezelfde resultaten worden ookvermeld door WECK (brief).

3.4.3 Discussie
Uit deonder 3.4.2vermelde gegevens blijkt, dat ondiep koppen, ofbeter noghetloof
afdraaien, aanzienlijk minder rot tengevolge heeft dan diep koppen. Grotendeels
zal dithetgevolgzijn vanhetgrotere wondvlak bij diep koppen. Volgens ARTSCHWAGER (7)zalverder ook het verschil in anatomische struktuur tussen kroon en wortel
een rol spelen. In de kroon bestaat het snijvlak vrijwel geheel uit vaatbundels en is
zeer weinig parenchym aanwezig. Vooral in de phloeemvaten treedt eenwat snellere
en betere kurkafzetting, dusafdichting van hetwondvlak op,danin het parenchym.
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Daarnaast wordt echter weldeindruk verkregen, dat ook aan de mogelijkheid tot
spruiting enige betekenis moet worden toegekend. In overeenstemmingmet vroeger
onderzoek (12,26)lijkt het er op dat bieten die (kunnen) spruiten gezonder blijven.
In samenhang met dit gezonder blijven, kan ook het ademhalingsverlies aan droge
stof in de gezond gebleven bieten van de partij met spruiting lager zijn dan van die
zonder spruiting. De groeistoffen in de actieve groeipunten reguleren misschien een
zuinige volledige verademing van suiker, terwijl bij uitvallen van deze regulatie de
ademhalingsprocessen eerder min of meer chaotisch gaan verlopen. Hiermee in
overeenstemming is de praktijkervaring, dat diep gekopte bieten eerder verbroeien
dan lichtgekopte.

3.5

OOGSTMETHODEN

Gezondebietenoefenen eensterkeweerstanduittegenbinnendringenvanschimmels.
In depraktijk valthetherhaaldelijk op,hoezeer sommigepartijen bieten bestandzijn
tegen ruwe behandeling en beschadiging tijdens oogst en transport. In het algemeen
zalechter iedere behandeling diein sterke mate denormale functies van de weefsels
beinvloedt,zoalshet maken van kneuzingen enverwondingen, ongunstig werken op
debewaarkwaliteit. Hetisdusbelangrijk debietenzoteoogstendatzezominmogelijk beschadigd worden. Vooral uitdrogen, dat de normale functies van de weefselcellen volledig tot stilstand kan brengen (26,232,234),dient voorkomen te worden.

3.5.1 Beschadigenenverwonden
Door GASKILL(100)werddeinvloedvankneuzenvanbieten opderottingnagegaan.
Hij liet al dan niet schoongewassen bieten over een 3mlange plank die een helling
van45° had,ineenkistrollen.Middenopdeplankwas nogeendwarslataangebracht,
waar debieteninhun valtegen aan botsten.Tabel8geeft enkeleresultaten.
TABEL 8 Rotverlies in kg per 100kg bieten die wel of niet gekneusd zijn, bij bewaring gedurende
82dagen bij 18°Cof 125dagen bij 7°C,ontleend aan GASKILL(100)
Bewaard bij / Storedat
Behandeling / Treatment

r c g e d u r e n d e 1 2 5 dagen

7°Cduring 125 days
niet beschadigd / notbruised
gekneusd / bruised

3,9
5,8

18°Cgedurende 82 dagen
18°Cduring82days
12,6
29,5

TABLE 8 Lossesfrom rotinkgper 100 kg beetswhich havebeenbruisedornot,storedduring82days
at 18°Cor125daysat 7°C,borrowedfrom GASKILL (100)
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De beschadigde bieten waren meer gerot dan de niet beschadigde. Duidelijk was te
zien, dat het rot bij de gekneusde bieten in de meeste gevallen begonnen was op de
ernstig beschadigde plekken. Licht beschadigdeplekkenwarenslechtszeldenuitgangspunt van het rot.
Eenzelfde resultaatwerdgevonden door Mooi (mondelinge mededeling) die naging
opwelkeplekken het rot ontstond bijbieten dieineenkoelcelbij6°Cwerden bewaard.
In de meeste gevallen begon het rot op plekken waar de bieten beschadigd waren
tijdens de oogst en het transport.
Vroeger werden in sommige streken van Amerika suikerbieten geoogst met behulp
van een mes, dat voorzien was van een haak, waarmee de bieten uit de grond gelicht
werden. De bieten werden hierdoor ernstig verwond en vaak zelfs gedeeltelijk opengespleten. Aangezien bieten slechts een zeer dun laagje wondperiderm en een of twee
dunne cellagen kurkachtig weefsel vormen, zijn dergelijke wonden ideale invalspoorten voor schimmels. Door TOMPKINS en NUCKOLS (223) is aangetoond, dat
dergelijke verwondingen aan de bieten rotverliezen van 10-25% tengevolge kunnen
hebben gedurendedegemiddeld40dagen dat debietenbij defabriek worden bewaard.
Door BORGHI(43)werd een onderzoek ingesteld naar het als gevolg van verwonding
van de bieten optredende suikerverlies. Het bleek, dat verwonde bieten een extra
suikerverlies vertoonden tijdens de bewaring door omzetting van saccharose in invertsuiker. BORGHI ging tevens na hoeveel bieten bij een suikerfabriek min of meer beschadigd aankomen. Gemiddeld vond hij per 100bieten 14beschadigde exemplaren,
doch soms was dit aantal wel 25.In verband hiermee kwam BORGHI tot de conclusie
dat beschadiging van de bieten aanzienlijke verliezen voor de suikerindustrie meebrengt.
In 1950 hebben wij in 30 bietenkuilen monsters van 500 van te voren schoongeborstelde en gewogen bieten ingebracht, met het doel na te gaan hoe groot de verliezen zijn bij de bewaring in de praktijk. Het bleek echter dat deze methode niet
bruikbaar was aangezien de schoongeborstelde bieten aanzienlijk meer gerot waren
dan de overige niet schoongeborstelde bieten uit de kuilen. Tabel 9 laat dit zien.
TABEL 9 Rotverliesvanaldannietschoongeborsteldebietenbijbewaringinnormalepraktijkkuilen
tot begin maart
Gemiddeld van 30kuilen in depraktijk
Averagedfrom 30clamps inpractice
onbehandeld / not treated
schoongeborsteld /brushedclean

kg rot per 100 kg bieten
kg rotper 100 kgbeets
4,5
19,0

TABLE 9 Lossesfrom rotinbeetscleaned(brushed) ornotduringstorageinordinarypracticalclamps
untilthebeginningof March

In overeenstemming met de in tabel 8 weergegeven invloed van kneuzen blijkt dus
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ook schoonkrabben van de bieten met een houten mes enschoonborstelen meteen
harde borstel, de rotting aanzienlijk bevorderd te hebben, ongetwijfeld omdat de
bieten daardoor opveJe plaatsen werden gekneusd.

3.5.2 Uitdrogen ophet land
Uit ons onderzoek naar deinvloed van verschillende bewaarfactoren (12,26)is gebleken, dat naarmate bieten meer uitdrogen tijdens debewaring de weerstand tegen
micro-organismen belangrijk afneemt. Hetisteverwachten, datookuitdrogen ophet
land tijdens de oogst schadelijk zal zijn. GASKILL (97, 98)ging na welke invloed het
enige tijd uitdrogen van debieten ophetland hadopdehoudbaarheid. Tabel10
geeft enkele resultaten.
TABEL 10 Houdbaarheid vangewassen suikerbieten, dieverschillende tijden ineendroog landklimaat indirect zonlicht aanuitdroging worden blootgesteld endaarna 13weken werden bewaardbij
18°Cof 19weken bij 7°C,ontleend aan GASKILL(98)

Droogteperiode indezon
Dryingperiodinthesun

i uur(controle) /\h (check)
1 dag11 day1
2 dagpn/2days1
4 dagen/4days1

Gewichtsverlies tijdens
dedroogteperiode2
Weightlossduringdrying
period2
0%
6%
10%
15%

kgrotper100kgbieten nadebewaringbij
kg rotper 100kgbeets afterstorage
13weken bij 18°C
13weeksat 18°C
12
32
66
88

19weken bij7°C
19weeksat7°C
4
11
27
34

1

'snachts werden debieten metloof bedekt tegen bevriezen
atnightthebeetswere coveredwithfoliageagainstfrost
2
vrijwel uitsluitend waterverlies door verdamping
2
almostsolelywater-lossfrom evaporation
1

TABLE 10 Keepingqualitiesof washedsugar beets whichhadbeen exposed todesiccation during
various timesinadrycontinental climateindirectsunshine andwhichwerethenstored13 weeks at
18°Cor19weeksat 7°C,borrowedfrom GASKILL (98)

In overeenstemming metdoor VAJNA(234)vermelderesultaten zienwedatuitdrogen
funest isvoor dehoudbaarheid. Vooralhetsnelleuitdrogenindefellezon ophetland,
waardoor aandebuitenste cellagen veel vocht wordt onttrokken, dat niet voldoende
snel van binnen uit nageleverd kan worden isfunest. VAJNA meent dan ook,datde
meest algemene oorzaak van bederf vandebieten hetuitdrogen is. Behalve dat de
biet veel vatbaarder wordt voor rot, kan ook het ademhalingsverlies aan droge stof
in deuitgedroogde bieten aanzienlijk hoger zijn daninde niet uitgedroogde (12,
26, 212).
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In ons natte zeeklimaat is het weer tijdens de oogstperiode in de tweede helft van
oktoberendeeerstehelft vannovembermeestallangnietzodroogalsindestreken
met echt landklimaat waarin de bietenteelt van Amerika en van centraal Europa
plaats vindt. In het algemeen zal de schade door uitdrogen op de akker tijdens het
rooien in onsland dan ook veelkleiner zijn. Op 10oktober 1955hebbenwij tijdens
droogmooiherfstweer 20monstersvan 100bietenafkomstigvan 10praktijkpercelen
geoogst.Vanieder perceelwerd66nmonster directingekuild ineen smalle proefkuil
terwijlhetandere5 dagenlangophetlandbleefliggenenpasdaarnawerdingekuild.
's Nachtswerdendezebietenmetloof afgedekt tegen eventuelenachtvorst,overdag
werdditloofweerverwijderd. Deeerstevierdagenna deoogstwashetmooiherfstweer,delaatstedagwashet bewolkt.Tabel 11geeft deresultaten.
TABEL 11 Verband tussen het waterverlies tijdens uitdroging op het land en het rotverlies en de
spruiting bij bewaring tot begin mei

Behandeling
Treatment

direct ingekuild
immediately clamped
5 dagen op land
blijven liggen
remained5daysin
the field
1

Waterverlies tijdens
de uitdroogperiode in
kg per 100 kg bieten
Moisturelossduring the
desiccationperiodin
kgper 100kgbeets

Na de bewaring/Afterstorage
Rotverlies
in kg/100 kg
Rot losses
inkg/100kg

0

23

6,5

37

Schattingscijfer
voor sprinting1
Appraisedvalues
for sprouting1

schaal 0-10/scale0-10

TABLE 11 Relationbetween the lossof moisture during desiccation inthefieldandsprouting andthe
lossfrom rotduringstorage untilthebeginningof May

De uitgedroogde bieten zijn belangrijk minder houdbaar geweest dan de direct
ingekuilde.Ookdoorsterkerespruitingmaaktendelaatsteeenbetereindruk.Hoewel
hetverschilaanzienlijk is,zouhetwaarschijnlijk noggroterzijn geweest,wanneerde
bieten in praktijkkuilen bewaard zouden zijn. De bewaring in een smalle proefkuil
is immers een mooie vochtige bewaring, waarbij de bieten meestal weer vrij veel
water opnemen (26). Overigens is, ondanks het mooie herfstweer tijdens de proefperiode,hetverschiltussenwelennietuitgedroogdveelkleinerdanbijhetAmerikaanse onderzoek van GASKILL, ongetwijfeld grotendeels omdat daar het klimaat veel
drogerisdan bij ons.Verder werden debietenvan GASKILLook onder drogereomstandighedenbewaard dan deonze.
In 1954werden vanaf 9 oktober tot 13november geregeld twee monsters van 100
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bietengerooid. Hetenemonsterwerd directingekuildineensmalleproefkuil, terwijl
hetandereeenweekophetlandbleefliggenendaarnaineenproefkuil werdgebracht.
De bieten werden bewaard tot 2juli.
In fig. 19 wordt het verloop van het verschil in rotting tussen dewelen denietuitgedroogde bieten weergegeven in verband met de oogstdatum.
FIG. 19 Verschil in %gezond van de welen de niet uitgedroogde bieten in verband met de oogstdatum. Een positief verschil wijst opeen betere houdbaarheid van dedirect ingekuilde bieten
verschil % gezond
difference % healthy
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FIG. 19 Differencein %healthyofdesiccatedandnon-desiccatedbeetsinrelationtotheharvesttime.
A positive difference indicates betterkeepingqualities of the beets clamped immediately

Bijrooienvoor 20oktober warendedirectingekuildebietenbeterhoudbaar dande
uitgedroogde. In dezeperiode was het mooi droog herfstweer. De bieten die op het
land zijn blijven liggenzijn toen duidelijk uitgedroogd. Debietendievan20oktober
tot8novemberzijngeoogst,zijntendelenogtijdensdroogweergerooid,dochhebben
tijdens de'uitdroogperiode' nat weermet vrij veelregen gehad. Deze bieten zijn dus
niet uitgedroogd in de tijd dat ze op het land lagen. Het gevolg is geweest, dat ze
gemiddeld zelfs nog iets beter houdbaar zijn geweest dan de direct ingekuilde. De
verklaring hiervan kan misschien gevonden worden in dekoelerebewaring direct na
deoogst,waarvan denat geregendebieten op het land hebben geprofiteerd integenstelling tot dewarmere bewaring van de direct ingekuilde bieten.
In overeenstemming met verschillende praktijkervaringen blijkt dus, dat het weer
tijdensdeoogsteenbelangrijkefactoris.Dooroogstentijdensregenachtigweerwordt
dehoudbaarheid in het algemeenduidelijk verbeterd doordat ergeenuitdrogingvan
debieten op het land kan optreden. Bij proeven van het suikerbieteninstituut te
Gottingenwerdengrotehopentijdensdroogweergeoogstesuikerbieten natgespoten.
Het resultaat was een aanzienlijke vermindering van het suikerverlies gedurende de
34dagendatdebietenbewaardwerden(220).Bijbewaringvanvoederbietenisverder
vanbelang,dattijdensnatweergeoogstebieteninhetalgemeenmetmeeraanhangendegrondwordeningekuild dantijdens droogzonnigweergeoogste hetgeeneveneens
eengunstigefactor is(10, 12, 17,26).
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In 1959isin de praktijk de invloed van het weer tijdens de oogstperiode zeer duidelijk tot uiting gekomen op de lichte verdrogende zandgronden (257). Tijdens de aanhoudende droogte in oktober 1959 voelden de zeer sterk verdroogde bieten op deze
gronden in het algemeen week aan. Werden dezeslappe weke bieten tijdens dedroogteperiode gerooid, dan waren ze in het algemeen slecht houdbaar. In de tweede helft
van oktober vielerenigeregen,waardoor debieten, dietoen nogin degrond stonden,
zich snel begonnen te herstellen. In begin november waren de oorspronkelijk weke
bieten weer volkomen hard en gezond geworden. De bieten die in november zijn geoogst, zijn in het algemeen dan ook goed houdbaar geweest, in tegenstelling tot de
vroeg gerooide waarvan de houdbaarheid vaak ernstig te wensen overliet.
In het algemeen is in ons land de grond in het najaar voldoende vochtig om de biet
met water te verzadigen. In ons land nemen vers gerooide bieten die een dag in water
worden gelegd dan ook vrijwel geen water op. De sterk verdroogde bieten van 1959
konden echter wel 10-15kg water opnemen per 100kg bieten, wanneer ze 24 uur in
water werden gelegd. Werden de verdroogde bieten niet tijdens de droogte in begin
oktober, doch enige tijd na het begin van de regenperiode geoogst, dan hadden ze als
gewas te velde soms wel 50 kg water opgenomen per 100 kg oorspronkelijk versgewicht.
Deinvloed vandedroge zomer en herfst van 1959 is vrijwel niet tot uiting gekomen
in dehoudbaarheid van debietenvan kleigrond, ongetwijfeld omdat diebieten vrijwel
niets van de droogte hadden ge'eden. Toch is bij vroege oogst de invloed van de uitdroging tijdens het transport naar de oostelijke zandgronden van de voor veevoeder
bestemde suikerbieten van de westelijke kleigronden in de praktijk in een aantal gevallen duidelijk in een slechte houdbaarheid van die bieten tot uiting gekomen. In
tegenstelling hiermee zijn de later gerooide en afgeleverde suikerbieten vrijwel zonder
uitzondering uitstekend houdbaar gebleken.

3.6

CONCLUSIES

Door vroeg zaaien wordt de houdbaarheid gunstig bei'nvloed, waarschijnlijk grotendeels doordat het de afrijping bevordert. Schieters zijn echter slecht houdbaar.
Door later oogsten wordt de houdbaarheid verbeterd. Enerzijds zal dit een gevolg
zijn van de betere afrijping van delaat geoogste bieten, anderzijds van het feit, dat de
bieten door laat oogsten tijdens koeler en vaak ook vochtiger weer geoogst en ingekuild worden. Verder wordt ook de bewaarduur verkort door later oogsten. Voor
bevriezen van het te velde staande gewas, hoeft niet gauw gevreesd te worden. Door
rooien voor 20 a 25 oktober kan de houdbaarheid ernstig verminderd worden.
Een groot aantal planten per ha bevordert de afrijping van de bieten en isgunstig
voor de houdbaarheid.
Door diep koppen wordt het rotverlies in het algemeen aanzienlijk vergroot. Bij
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normalepraktijkbewaring, waarbij debietenzodanigworden bewaard datzekunnen
spruiten,zal ook het ademhalingsverlies aan drogestof in diepgekopte bieten inhet
algemeen groter zijn dan in licht gekopte. Het beste is het loof af te draaien of het
bovendekopvandebietaftesnijden,zodatdebietnietverwondwordt.Ookinkuilen
vandebietenmethetloofernogaanisheelgoedmogelijk. Hetbestegaatditmeteen
ras, dat in het najaar zijn loof grotendeelsverliesten dat schoon uit degrond komt.
Het ademhalingsverlies aan drogestofwasopmerkelijk geringbijbietenwaarvan het
loof wasafgedraaid ofdiemet hetloof waren ingekuild.
Derotting van debiet begintmeestal opplaatsen waarhij verwond is. Beschadigde
bieten rotten eerder en vertonen in het algemeen hogere ademhalingsverliezen aan
drogestof.
Evenals droogbewaren isook uitdrogen van debieten ophet land tijdens deoogst
bijzonder nadeligvoor dehoudbaarheid. Het besteisoogsten tijdens nat regenachtig
weer en de gerooide bieten zo spoedig mogelijk aan de hoop brengen om ze tegen
directe zonbestraling en uitdrogingte beschermen.
Bij bieten, die enige tijd op het land blijven liggen, kunnen de verliezen beperkt
wordendoorzeophoopjestegooienenaftedekken.Behalvetegenuitdrogenworden
zezodoendebeschermdtegennachtvorst,waarvoorgerooidebietenzeergevoeligzijn.
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4 G R O N D EN BEMESTING

Daar de vruchtbaarheid van de grond en de bemesting in hoge mate bepalend zijn
voor de groei en de opbrengst van het gewas, ligt het voor de hand, dat deze factoren
eveneens van belang zijn voor de houdbaarheid van de bieten. Op gronden met een
slechte structuur groeien soms sterk vertakte bieten. Aangezien bij het rooien van
dergelijke bieten meer breuk ontstaat dan bij onvertakte, zou men verwachten, dat
vertakte bieten minder houdbaar zullenzijn. In depraktijk blijken zevaak echter goed
houdbaar te zijn. Misschien komt dit doordat er meer grond aan blijft kleven. Het is
n.l. uit eigen onderzoek gebleken, dat aanhangende grond een zeer gunstige invloed
heeft op de houdbaarheid (12, 17, 26). Overigens behoeft vertakking niet altijd op
een slechte cultuur- of vruchtbaarheidstoestand van de grond te wijzen. Op kleigronden is zevaak een gevolg van een droogteperiode in het voorjaar.
Door excessieve zomerregens kan de grond soms zo totaal dichtslaan, dat de wortelharen in de grond verstikken en de bieten reeds als gewas te velde gaan rotten. Het is
duidelijk, dat dergelijke, reeds te velde door rot aangetaste bieten niet bewaard
kunnen worden (117).
ADDENS (1) meent, dat de bemesting een belangrijke factor is geweest bij de in het
algemeen slechte houdbaarheid in het bewaarseizoen 1937/38. Volgens CLEVERINGA
(68) ontstaan door te rijke kalium- en stikstofvoeding en naar verhouding te zwakke
fosfaatvoeding, zachte waterrijkere weefsels, waardoor de bieten gevoeliger zijn
voor rot.
In het zuiden van de Verenigde Staten, komt in het gewas te velde een rotaantasting
van de bieten voor, veroorzaakt door de schimmel Sclerotium rolfsii, die alleen in
de sub-tropen pathogeen is. LEACH and DAVEY (142) vonden, dat de aantasting door
deze schimmel in belangrijke mate kon worden teruggedrongen door meer stikstof te
geven. De vermindering van de aantasting door stikstof-bemesting werd ook gevonden op gronden waarbij de hogere stikstof-bemesting geen hogere opbrengst meer
tengevolge had. Volgens LEACH and DAVEY heeft de stikstof-bemesting hier waarschijnlijk de pathogeniteit van de schimmel belangrijk verminderd.
Bij een bemestingsproef op een vrij onvruchtbaar perceel, dat een sterke stikstofreactie vertoonde, vond GASKILL (100) vrijwel geen invloed van de kali- en fosfaatbemesting op de houdbaarheid, doch een zeer gunstige werking van de stikstof-bemestingwanneer debietenbij 4°Cwerden bewaard. Met 150kgstikstof per hawas het
optimum nogniet overschreden. Bijbewaringvan debietenbij 18°Ckwam degunstige
werkingvan destikstof-bemesting echter niet tot uiting. Verder vond GASKILL dat de
bieten, afkomstig van zeer droge grond, minder goed houdbaar waren.
LARMER (141) kreeg, op percelen die duidelijke fosfaatgebreksverschijnselen ver57

toonden, een belangrijke verbetering van de houdbaarheid van suikerbieten door met
fosfaat te bemesten. Bij inoculatie van bietenschijfjes met Phoma betae, bleek na 8
dagen de penetratie van de schimmel in de schijfjes van met fosfaat bemeste bieten,
aanmerkelijk geringer te zijn, dan in die zonder fosfaat. Waarschijnlijk werden door
de fosfaat-bemesting ook de ademhalingsverliezen aan droge stof en suiker verminderd. Ook andere factoren, die de groei in belangrijke mate bevorderden werkten
gunstig, zoals stikstof-bemesting op percelen met ernstig stikstof tekort en irrigatie
bij ernstige droogte. Stalmest-bemesting werkte eveneens gunstig.
Bij de teelt van stekbieten voor zaadteelt is men in het algemeen zeer beducht voor
een te zware stikstof-bemesting (112, 170) omdat dan vaak een te geil gewas ontstaat
en de afrijping wordt vertraagd, waardoor de houdbaarheid wordt verminderd (zie
1.2.1,3.1en 3.2).
HARRIS (109) bestudeerde de invloed van de micro-elementen borium, koper, mangaan en zink op de groei en de houdbaarheid van wortelen en koolrapen. Hoewel er
geen zichtbare deficienties waren, werd de opbrengst en ook de houdbaarheid van de
wortelen, vooral op zandgrond, duidelijk door de toegediende sporenelementen verbeterd. Alleen de borium-bemesting op zandgrond had een minder goede houdbaarheid van de wortelen tengevolge (zie ook 4.2.6). Bij koolrapen werd de houdbaarheid
door alle vier sporenelementen duidelijk verbeterd, het meest op kleigronden.
MUKULA (159)vond bij een van zijn bemestingsproeven met wortelen, dat de houdbaarheid sterk verminderde door een zware kali-bemesting te geven.
SCHIPPERS (192)meent, dat de vaak minder goede houdbaarheid van zandaardappelen, mede veroorzaakt wordt door een hoog humusgehalte, een lagepH eneen laag
K-getal van de grond. Kali-bemesting werkte zeer gunstig op de houdbaarheid.
STUIVENBERG en POUWER (219) vonden, dat een slechte houdbaarheid van appels,
behalve door te weinig kalium, ook veroorzaakt kan worden door bemesting met te
veel kalium en dat een goede K/Mg-verhouding van groot belang was.
Hoeweldezeonderzoekingen opsuikerbieten en andere gewassenbetrekking hebben,
kan verwacht worden, dat ook bij voederbieten de grond en de bemesting een belangrijke invloed op de houdbaarheid zullen uitoefenen. Wei dient bedacht te worden,
dat bij de meeste buitenlandse onderzoekingen (100, 141,211) sprake is van ernstige
gebreksverschijnselen in het gewaste velde, diein een slechte houdbaarheid tot uiting
kwamen. In ons land komen dergelijke grote tekorten waarschijnlijk slechts zelden
voor. In het algemeen zullen in de gevallen waarbij de bemesting geen of slechts een
geringe invloed op de opbrengst heeft gehad, ook vrijwel geen effecten op de houdbaarheid verwacht mogen worden (211). In de meeste gevallen hebben wij daarom
voor ons bewaaronderzoek bieten genomen van proefvelden, die ook in het gewas te
velde en in de opbrengst, een duidelijke reactie op de bemesting te zien hebben
gegeven.
Bij ons onderzoek is nooit een duidelijke samenhang tussen de bemesting van de
bieten en de spruiting en wortelvorming tijdens de bewaring tot uiting gekomen.
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Alleen wanneer de bemesting een slechte houdbaarheid tengevolge had, werd tevens
minder spruiting en wortelvorming aangetroffen.

4.1

B E M E S T I N G EN A D E M H A L I N G

HERRMANN en DONATH (116) vermelden, dat door bemesting van aardappelen

met
stalmest, het ademhalingsproces tijdens de bewaarperiode werd versneld.
MULDER (160)onderzocht eveneensdeinvloed van de bemesting op de ademhalingsintensiteit van aardappelen gedurende de bewaring. Hij vond geen invloed van de
magnesiumvoorziening op de ademhalingsintensiteit. Knollen van stikstof-deficiente
planten en knollen van planten met fosfaatgebreksverschijnselen, hadden in sommige
gevallen een wat lagere ademhalingsintensiteit dan die van de volledig bemeste planten. Knollen van planten met kali-gebrek vertoonden echter een aanzienlijk grotere
respiratie dan die van planten met optimale kali-voorziening. Dit was echter een gevolg van de grotere gevoeligheid voor kneuzen van kalium-deficiente knollen t.o.v.
normale knollen.
Het isbekend (3,4),dat kalium-gebrek eenverhoogde hydrolytische enzym-activiteit
tengevolge heeft en dat deze activiteit door kali-bemesting wordt verminderd. AMBERGER (4) toonde aan, dat kalium-gebrek, evenals overmatige stikstof-bemesting,
ophoping van reducerende suikers in bieten tengevolge heeft. Aangezien door kaligebrek resp. stikstof-overmaat tevens de activiteit van de hydrolasen en ademhalingsfermenten bevorderd wordt, resulteert kali-gebrek, resp.stikstof-overmaat uiteindelijk
in een duidelijke toeneming van de ademhalingsactiviteit en in de vergroting van de
ademhalingsverliezen aan droge stof, bij bewaring van waterrijke produkten alsaardappelen, wortelen en bieten. AMBERGER kreeg de kleinste bewaarverliezen bij een
voldoende bemesting van het gewasmet stikstof, fosfaat en kali.

4.1.1 Stikstof
Reeds CLAASSEN (62) en verschillende andere onderzoekers vermelden, dat door
overmatige stikstof-bemesting, de ademhalingsverliezen van gerooide suikerbieten
worden vergroot. Door veel stikstof wordt de 'afrijping' van de bieten vertraagd,
zodat de physiologische activiteit bij de oogst nog niet voldoende tot rust is gekomen.
Bij ons ademhalingsonderzoek in 1956/57 werd het verloop van de CCVproduktie
gedurende het bewaarseizoen nagegaan bij bieten, die met 0, 120, 160of 200 kg stikstof waren bemest. In fig. 20 wordt het resultaat weergegeven, gemiddeld over de
bewaringen bij 2, 5 en 7°C.
De met 120, 160 of 200 kg N bemeste bieten waren alle van dezelfde grootte-orde,
doch de niet met N bemeste bieten waren aanzienlijk kleiner. Omdat kleine bieten
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FIG. 20 VerloopvandeCC>2-produktie(= Ch-opneming)inlitersperetmaalper100kgbieten tijdens
debewaringvanbieten,diebemestzijn met0,120,160of200kgN perhaalskas.Omdeinvloed van
het grote relatieve oppervlak van de niet met N bemeste bieten op te heffen is voor dit object een
correctie aangebracht
I
200kgN per ha
II
160kg N per ha
III 120 kg N per ha
IV
0 kgN per ha
V
0 kg N per ha, gecorrigeerd op eenzelfde oppervlak als met de N bemeste bieten
corrected on the same surfaceas those treatedwith N
CO,
25 -
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FIG. 20 Trendof the COz-production (= Ovuptake) in litersper 24hoursper 100kg beets, during
thestorage of beets which havebeenfertilized with0, 120,160or200kg Nper haappliedas kas =
nitrolime. To obviatethe influence of the largerelativesurfaceof the beets notfertilized with N a
correction hasbeenappliedfor thistreatment

eengroot specifiek oppervlak hebben,hebbenzeper kgbietgewichteenrelatief grote
respiratie (26).Voor het 0N-object isdaarom deCCVproduktie geschat, diegevonden zou zijn, wanneer de bieten eenzelfde specifiek oppervlak hadden gehad als die
vandebemesteobjecten (26).Infig.20zijn hierdoor delijnen I,II,IIIenVonderling
goed vergelijkbaar. We zien, dat de CCVproduktie groter is naarmate meer N is
gegeven. Verder blijkt de CCVproduktie toe te nemen naarmate langer wordt bewaard. Voor een deel isdit wellicht eengevolgvan detoenemende vernalisatiegraad
(1.2.2)enverder van derotting van debieten,welkefactor vooral na half maartbelangrijk gaat worden(26).
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Omdat degevormdeCO2voor eendeelgeproduceerd isdoor derottende bieten,is
deinvloed van deN-bemesting op deCCVproduktie van degezondebieten moeilijk
aan te geven. Uit tabel 17blijkt, dat de bieten die geen stikstof hebben ontvangen,
sterker zijn gerot dan de met 120of 160kg N bemeste. Toch hebben de eerste een
duidelijk lagere CCVproduktie gehad dan delaatste.
Ongetwijfeld zijn de infig.20weergegeven verschillen in CCVproduktie tussen de
verschillende bemestingsobjecten, grotendeels te wijten aan de verschillen in ademhalingsintensiteit van de gezond gebleven bieten.
Teneinde derechtstreekse invloed van destikstof-bemesting opdeCCVproduktiezo
goedmogelijk teschatten zijn eenaantal multipele regressieberekeningen uitgevoerd,
waarbij getracht werd de CCVproduktie te verklaren uit de factoren temperatuur,
stikstof-bemesting en percentage rot aan het eind van de bewaring (zie2.9).
Aangezien decijfers opslechts 12 bewaarobjecten berusten konden alleende hoofdeffecten van deze factoren in de berekening worden opgenomen (zie 00k 2.9).
Omdat de CCVproduktie toeneemt gedurende debewaring, werd het bewaarseizoen
in vier perioden verdeeld en werd de regressie van de gemiddelde CCVproduktie in
iedereperiodeberekend. Deviervergelijkingen zijn samengevatintabel 12.Tabel13
geeft een overzicht van de percentages verklaard en de betrouwbaarheid.
TABEL 12 Regressievergelijkingen van de gemiddelde COa-produktie gedurende de aangegeven
perioden
Nr
No

Periode
Period

[1]
[2]
[3]
[4]

10/12-27/1
31/1-12/3
14/3-15/5
17/5-20/7

P = CC>2-produktieinliters/etmaal/100kgbieten Gemiddelde produktie
P = COz-production in 1/24-hours/lOO kg beets
Average production
Pi = — 9,29 + 0,82 T + 1,2N + 0,18R
Pa = —16,04 + 1,62 T + 2,1N + 0,33R
P3 = —28,45 + 2,24T + 4,1N + 0,58R
P 4 = —24,10 + 2,34T + 4,9N + 0,58 R

3,7
7,6
11,1
16,6

Hierin is T = bewaartemperatuur in °C,n.l. 2, 5of 7°C
Where T = storagetemperature in°C,viz.2,5 or 7"C
N = N-bemesting in 100kg N per ha n.l. 0, 1,2, 1,6 of 2 quintaal N per ha
N = ^-fertilization in100kg Nper haviz.0, 1.2,1.6or2 x 100kg Nperha
R = rotverlies injuli, varierend van 30tot 50%
R = lossesfrom rot inJuly, varyingfrom 30to50%
TABLE 12 Regression equations of theaverage COz-production during theperiods indicated

Wezien,datvandegenoemdefactoren vooraldetemperatuur enhetpercentage rot
bepalend zijn voor de CCVproduktie.
In overeenstemming met fig. 20, blijkt de gemiddelde CCVproduktie per periode
aanzienlijk groter tezijn naarmate debieten langer zijn bewaard. Alsgevolghiervan
neemt 00k deinvloed van detemperatuur, destikstof-bemesting enderottingtoebij
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TABEL 13 Overzicht van het % verklaard van het oplossingsgezelschap en de betrouwbaarheid
van deverschillende factoren
Vergelijking nr / EquationNo
[1]

[2]

[3]

[4]

%verklaard van het oplossingsgezelschap
%of thetotalsumofsquares attributable
to regression

76

82

80

78

P% v.h. oplossingsgezelschap
P% of thesolutiongroup

5-2,5

2,5-1

2,5-1

5-2,5

P% van defactor T
P% of thefactor T

1-0,1

1-0,1

1-0,1

2,5-1

P% van defactor N
P% of thefactor N

>25

>25

>25

>25

P% van defactor R
P% of thefactor R

10-5

5-2,5

5-2,5

10-5

TABLE 13 Survey of the %of the total sumof squares attributableto regression andthereliability
of the variousfactors

langere bewaring. Betrokken op de gemiddelde CCVproduktie per periode blijft de
invloed van de verschillende factoren echter vrijwel gelijk.
Vergrotingvan destikstof-bemesting met 100kgNper ha,heeft gemiddeldeenverhoging van de C02-produktie tengevolge gehad met ongeveer 1/3 van detotale produktieiniedereperiode.Deinvloedvandestikstof-bemesting isechter nietbetrouwbaar tot uitinggekomen.
Dat het oplossingsgezelschap de CCVproduktie in zo hoge mate verklaart, komt,
doordat dewaargenomen verschillen in CCb-produktiein hoofdzaak eengevolgzijn
vandebewaringbijdeverschillendetemperaturen. Derottingishier,in tegenstelling
tot de andere ademhalingsproeven (zie o.a. 3.1.2) reeds zeer vroeg in de C02-produktie tot uiting gekomen, n.l. reeds in de eerste periode d.w.z. reeds voor er bij
globale beoordelingrot te zien was.Waarschijnlijk hebben de bieten, dielater sterk
zijn gaan rotten alvoor het rot worden een hogere ademhalingsactiviteit gehad. Dit
is in overeenstemming met het uit het droge stofgehalte van de bieten berekende
ademhalingsverlies. In tegenstelling met onze uitkomsten uit andere onderzoekingen
(26) ginghier een hoger ademhalingsverlies samen met meer rot, zoals vergelijking
[5]laat zien.
dv = + 12,67+ 0,58T + 3N + 0,22R
%verklaard van het oplossingsgezelschap = 37
%of thetotalsumofsquares attributable toregression = 37
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[5]

P% vanhetoplossingsgezelschap = >25
P% ofthe solution group = >25
P% factor T = 25—10
P% factor N = >25
P% factor R = 25— 10
Hierbij isdv= ademhalingsverlies aan droge stof in degezond gebleven bieten inkgper 100kgin
diebieten oorspronkelijk aanwezige drogestof.T,NenRalsintabel12
Where dv = respiratory lossindrymatter inthehealthybeetsinkgper 100kg drymatterinitially
presentinthebeets.T,N andRasintable 12

Bijdeberekeningvanhetverliesaandrogestofmetbehulpvandroge-stofbepalingen
vandebietenisvooraldemonsternameeen aanzienlijke bronvanfouten (zie 2.2en
2.3). Decijfers vertonen daardoor eenzogrote toevallige spreiding, datdedoorde
temperatuur enz.teweeggebrachtevariatiekleinistenopzichtevandetotalevariatie.
Het percentage verklaard endebetrouwbaarheidvanvergelijking [5]zijndanookgering. Hetgemiddelde resultaat isechter geheel in overeenstemming metdatvande
ademhalingsmetingen. Ook uit vergelijking [5] blijkt, datbehalve door eenhogere
temperatuur en meer rot, het ademhalingsverlies wordt verhoogd door met meer
stikstof tebemesten. Deinvloedvandestikstof-bemesting isechterkleinerdanuitde
ademhalingsmetingen naar voren is gekomen. Gemiddeld heeft bemesting met 100
kgNeenverhogingvanhetademhalingsverlies aandroge stof tengevolge gehadvan
3kgper 100kgingekuilde droge stof, ditisongeveer 15% vanhetgemiddeld totale
verlies.

4.1.2 Kalium, natrium enmagnesium
Bij onsademhalingsonderzoek in de winters 1954/55 en 1955/56 werd deademhalingsintensiteit gemeten vanbieten dieafkomstig waren van onze natrium-kaliummagnesium-bemestingsproefvelden op de Veluwe(23).
De bieten van deze proefvelden vertoonden wel duidelijke maar vrij kleine verschillen in groei en opbrengst inverband metdeaangebrachte bemestingsvarianten
(23) (zieooktabel 23,24en 25). Hetis daarom niet verwonderlijk, datdeinvloed
vandebemestingookslechtsweinigindehoudbaarheid ende ademhalingsintensiteit
vandebietentotuitingisgekomen (pag. 58).Omdeinvloedvandebemestinginde
beidejaren beter totuitingtedoen komenwerden, opdezelfde wijze alsvoor de invloed van de stikstof-bemesting, (4.1.1) een aantal multipele regressieberekeningen
uitgevoerd.Hetbewaarseizoenwerdinperiodenverdeeldenvooriedereperiodewerd
degemiddelde CCVproduktieinliters/etmaal/100kgbieten berekend alsfunctievan
debemestingmetnatrium,kaliumenmagnesiumenverdervandebewaartemperatuur
enhetpercentagerotaanheteindevandebewaring.Daarhetmateriaal omvangrijker
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wasdanbijdestikstof-trappenproef, - inbeidejarenn.l.24bewaarobjecten - konden
de berekeningen worden uitgebreid met deinteracties van de bemestingen (zie2.9).
Het bleek, dat het rotverlies aan het einde van de bewaring geen samenhang vertoondemetdeCCVproduktieindeeersteperiodengedurendedemaandendecember,
januarienfebruari. Erwastoennoggeenrotindepartij opgetreden.Nafebruari was
hetrotweleenbelangrijke factor voordeverklaringvandeCCVproduktie.Deproefseriesvan 1954/55en 1955/56blekengeheelovereenkomstigeresultaten opteleveren.
Hetresultaatvanbeidejarenisdaaromintweevergelijkingensamengevatn.l.[6]voor
de bewaring gedurende de eigenlijke wintermaanden wanneer nog geen rot isopgetreden en deinvloed van het later optredende rot ook nog geen samenhang vertoont
met de CC>2-produktievan de bieten en [7]voor debewaringnafebruari,wanneerde
CCVproduktie mede bepaald wordt door het rotten van de bieten.
P„= + 2,36 + 0,20Na—0,05 Mg—0,03 K + 0,06Na x Mg—0,05Na x K +
+ 0,07Mg x K + 0,47T
Pj = + 0,14 + 0,30Na—0,27 Mg—0,25K—0,15Na XMg + 0,08Na X K +
0,19 Mg x K + 0,76T + 0,27 x R

[6]
[7]

Hierin is P» = CCh-produktie in liters/etmaal/100 kg bieten gemiddeld gedurende de maanden
dec.,jan. en febr., waarbij derotting nog geen merkbare invloed heeft op deCO2produktie
Where Pv = COz-production inliters/24 hours/100kg beetsonanaverage duringthemonths Dec,
Jan. andFebr., rottingnotyet havinghada markedinfluence onthe COz-production
Pi = C02-produktie inliters/etmaal/100kgbieten, gemiddeld gedurende maart, april en
mei, waarbij de CCVproduktie mede bepaald wordt door de rotting van de bieten
Pi = COi-production in liters/24 hours/100 kg beets on an averageduringMarch, April
andMay in whichCOz-production isalsodeterminedby the rotting beets
Na = bemesting met 0 of 315 kg NaaO per ha in de vorm van chs. Wanneer geen Na is
gegeven intevullen — 1 , bij welNa + 1
Na =fertilization with0 or 315kg NaiO per ha in theform of Chilean nitrate. When no
Na hasbeenapplied,fillin—/, when ithasbeengiven +1
K = bemesting met 100of 300kg K2Oper ha als KC1bij 100kg K2O in te vullen —1
en bij 300kg + 1
K = fertilization with100 or300kgKzOperhaasKCl.When100kgKzOhasbeenapplied,
fill in—1andwhen 300kg KzOhasbeengiven +1
Mg = bemesting met 0 of 75 kg MgO per ha als MgSO-i, bij geen Mg invullen — 1 , bij
wel Mg + 1
Mg = fertilization with0 or 75kg MgOper haasMgSOi, when noMg hasbeen applied,
fill in—/, when ithasbeengiven +1
Na x Mg interactie-effecten tussen de bemestingen. Wanneer beide meststoffen tegelijk
Na x K zijn toegediend of tegelijk zijn weggelaten invullen + 1 , is alleen een van
Mg x K beide meststoffen gegeven dan —1
Na x Mg interactions betweenthefertilizers. Whenbothfertilizers havebeenapplied or
Na X K omittedat thesametime, fill in +1. Whenonlyoneof thefertilizers hasbeen
Mg XK given —1
T = bewaartemperatuur, 2, 5of 7°C/ storage temperature, 2,5 or 7"C
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R = rotverlies aan het einde van de bewaring, gemiddeld 19% met als uitersten 12%
en25%
R = lossesfrom rotat theendofstorage, 19%onanaverage with12%and25%aslimits
TABEL 14 C02-produktie in liters/etmaal/100kg bieten, %verklaard vanhet oplossingsgezelschap
en betrouwbaarheid van de verschillende factoren van vergelijking [6]en [7]
Verg. [6](P„)
Equation [6] (Pv)
__
,, •
I minimaal/minimal
CCVproduktie
\ gBBMdMimenged
^-production
{maximaal/maximal
Percentageverklaardv.h.oplossingsgezelschap
Percentage of the total sum of squares attributableto
regression
het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup

o Van
P%of

factor Na
factor K
/ factor Mg
\ f a c t o r Na x Mg
]factor Na x K
factor Mg x K
factor T
factor R

2,9

Verg. [7](P,)
Equation [7] (Pi)
6,5

4>5

8;8

6>2

13>0

92

90

0,1

0,1

2,5-1
>25
>25
>25
>25
>25
0,1

10-5
25-10
10-5
>25
>25
25-10
0,1
0,1

—

TABLE 14 CO^-production inUtersj24 hours/100 kg beets, %of thetotalsumof squares attributable
toregressionandthereliabilityofthesolutiongroupandthevariousfactors ofequations [6]and [7]

Uittabel 14envergelijking [6]en[7]blijkt,datdeinvloedvaneentemperatuurverschil
van 5°Cgroterisdan dievandebemestingsvariatiesalsgeheel.Zoalselders(26)isuiteengezet, is de temperatuur dan ook de belangrijkste van alle bewaarfactoren. Interessantis,datinovereenstemmingmetdedaargeschattegemiddeldeinvloedvande
temperatuur opdeademhalingsintensiteitvandebietengedurendedewintermaanden,
uitvergelijking [6] blijkt, dat per graad temperatuurverhoging de CCVproduktie per
etmaalper 100kgbietentoeneemtmetongeveer0,5literof ± 1 gCO2.BijlangerbewarenwordtdeinvloedvandetemperatuuropdeCCVproduktievandebietengroter,
zoalsvergebjking[7]laatzien.Uitvergelijking[6]en[7]enuittabel14blijktverder,dat
ook deinvloed van debemestingduidelijker tot uitingkomtbijlangerbewaren, hetgeen in overeenstemming is met de elders (26)verkregen conclusie, dat door langer
bewarendeverschillendeinvloedeninhetalgemeenbeterzichtbaarworden.Gedurendedeeerstemaandenvandebewaringisalleendeinvloed van de natrium-bemesting
duidelijk naar voren gekomen, later komen ook de magnesium- en kali-bemesting
min of meer betrouwbaar tot uiting. In overeenstemming met de resultaten van
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AMBERGER(4)blijkt deademhalingsintensiteitverminderdtewordendooreenhogere

kali-bemesting.Ook door magnesium-bemesting werd deademhalingsintensiteit verminderd, terwijl door natrium-bemesting de COa-produktiejuist werd vergroot. Dit
kan een gevolg zijn van het feit dat de natrium werd toegediend in de vorm van
chilisalpeter, zodat denkbaar is dat wemet een neveneffect van chilisalpeter te doen
hebben.
Deinteractiestussen natrium- enmagnesium-bemesting entussen natrium- enkalibemesting zijn nietbetrouwbaar enhebben bij korte enlangebewaringeentegengesteldteken.Bijlangebewaringisdekali-magnesium-interactieechterwelminofmeer
betrouwbaar. Door verhogingvandekali-bemesting van 100tot 300kgK2Oper ha,
wordt, evenalsdoor bemesten met 75kg MgOper ha, deademhalingsintensiteit verminderd. De vermindering tengevolge van hogere kali-bemesting is echter kleiner
wanneertevensmet magnesium is bemest en de vermindering tengevolge van magnesiumbemesting kleiner wanneer 300 in plaats van 100kg K2O per ha isgegeven.
Bij voederbieten die verbouwd worden op lichte zandgrond, blijken de kali- en de
magnesium-bemesting en de onderlinge verhouding van deze meststoffen dus niet
alleenbelangrijke factoren tezijn inverband metdeopbrengst, doch ookinverband
met deademhalingsactiviteit van debietentijdens debewaring.

4.2

BEMESTING EN RESISTENTIE TEGEN ROTTING

Deinvloedvandebemestingopdegroeiendeopbrengst vanhetgewashangtsamen
met enisafhankelijk van devruchtbaarheidstoestand van degrond. Hetligtdaarom
voor dehand, dat deinvloed van debemesting opdehoudbaarheid in dezinvande
resistentie tegen rotting,eveneensafhankelijk zalzijn van degrond waaropdebieten
zijnverbouwd.
Deinvloed van debemestingisdan ook zoveelmogelijk onderzocht in samenhang
metdeaardvandegrond,zoalsin4.3wordtbeschreven.Daarnaast hebbenwijinde
loop van ons onderzoek de beschikking gekregen over bieten van proefvelden van
verschillendeproefnemers waaronderdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst (R.L.V.D,
de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter (L.D.C.) en de Nederlandse Kali
Import Maatschappij N.V. (N.K.I.M.). Die proeven zijn onderling zeer verschillend
van opzet en dragen een incidenteel karakter. Voor een eerste algemene orientatie
zijn deresultaten echter bruikbaar.

4.2.1 Stikstof
In 1955 werdendoor deLandbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter stikstoftrappen
proevengenomenmetvoederbieten,waarbij destikstofgegevenwerdinhoeveelheden
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van 0,90, 120en 150kgN per ha in devormvan kalksalpeter of chilisalpeter. Van
tweevandezeproefvelden hebbenwijmonstersvan 100bietenopverschillendewijzen
bewaard. Tabel 15geeft de resultaten gemiddeld van de beide proefvelden en vier
verschillendebewaarmethoden.
TABEL 15 Opbrengst en houdbaarheid, gemiddeld van vier bewaarmethoden in verband met de
N-bemesting. De cijfers van de proefvelden A335 en A338vandeLandbouwkundige Dienst voor
Chilisalpeter zijn gemiddeld

N-bemesting/N-fertilization
kgper ha

Verse bietopbrengst
Fresh beetproduction
ton(s) per ha
ks/n.l.

0
90
120
150

Percentagegezondnabewaren
Percentage healthy afterstorage

chs/ch.n.

ks/n.l.

100
110
111

71
74
70

86
86
91
86

cbs/ch.n. gem. / average
54
70
73
75

54
71
74
72

TABLE 15 Production andkeepingqualities onan average offour methodsof storageinrelationto
N-fertilization. Thefigures are averagesof the experimentalfields A 335andA 338of the Chilean
Nitrate AgriculturalService

Achterwegelaten van destikstof-bemesting isbetrouwbaar ongunstiggeweestvoor
de houdbaarheid. Het verschil in houdbaarheid tussen de met 90, 120of 150kg N
per ha bemeste bieten is echter gering. Hetzelfde geldt voor de verse bietopbrengst.
Waarschijnhjk ligtzowelvoor dehoudbaarheid alsvoor deopbrengst het maximum
tussen 100en 150kgN.
Dat de houdbaarheid van voederbieten ernstig wordt verminderd door weglaten
van de stikstof-bemesting blijkt ook uit het sinds 1931 onveranderd voortgezette
stikstof-vormen-pH-trappenproefveld OGe 72te Ruurlo. Het percentage gezondvan
de bieten gemiddeld van de veldjes met stikstof en die zonder stikstof was resp.
69en 46.De invloed van debemesting hing ook duidelijk samen met de pH vande
grond zoalstabel 16 laatzien.
Gemiddeld heeft de stikstof-bemesting de opbrengst en de houdbaarheid van de
bieten belangrijk verbeterd. Ditgeldtechter alleenwanneer depH van degrondvoldoende hoogis.Opdeveldjes metpH 3,8waar debietennauwelijks tot ontwikkeling
zijn gekomen is dehoudbaarheid van de bieten verrassend goed, ook wanneer geen
stikstof is gegeven. Dit is in overeenstemming met onze praktijkervaring dat zeer
armelijk gegroeide kleine harde bieten die typische 'zuregronds verschijnselen' vertoonden, vaak zeer goed houdbaar zijn. Misschien zijn deze bieten 'noodrijp' geworden, en daardoor volledig tot rust gekomen bij de oogst en goed houdbaar. Een
opdezewijzetot stand gekomengoedehoudbaarheid isechternietaantrekkelijk omdat de opbrengst zo laagis.
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TABEL 16 Verse opbrengst in ton/ha en houdbaarheid van Barresvoederbieten na bewaring tot
17juni in een smalleproefkuil, gemiddeld van dewelen nietmet N bemesteveldjes bij verschillende
pH van degrond
pH-KCl
N-bemesting
N-fertilization

OkgN
174kg N/ha

4,0

3,8
Opbr.
Prod.

%gezond
%healthy

12
38

80
79

Opbr. %gezond
Prod. % healthy
29
64

Gemiddeld/^4verage

4,5

32
59

Opbr.
Prod.

% gezond
% healthy

41
73

27
69

Opbr. %gezond
Prod. % healthy
27
58

46
69

TABLE 16 Freshproduction intons/ha andkeepingqualitiesof Barresfodderbeetsafterstorage until
June17thina narrow experimental clamponanaverage ofplotsfertilized with N ornot atdifferent
pH's of thesoil

Develdjes met hogerepH, die overigenseenzelfde bemesting ontvingen alsdiemet
lagepH,hebben steedsaanzienlijk hogere opbrengsten geleverd. Deonttrekkingvan
voedingsstoffen is daar dan ook veel groter geweest, zodat het pH effect mede ontstaan is door verschillen in onttrekking van voedingsstoffen op de verschillende
veldjes. Vast staat echter wel dat bij een voor een redelijke opbrengst voldoende
hogepH, stikstof-bemesting noodzakelijk isvoor eengoede houdbaarheid.
In 1956werden door de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter stikstof-proeven genomen waarbij de stikstoftrappen wijder uiteen genomen werden n.l. 0, 120,
160en 200 kg Nperha.Hierbij werddestikstof in devormvankalkammonsalpeter
en chilisalpeter toegediend, doch in verband met de beschikbare ruimte in onze
cellen werden de met kalkammonsalpeter bemeste bieten alleen in de ademhalingsvaten bij 2, 5 en 7°C bewaard en de met chilisalpeter bemeste alleen in een smalle
proefkuil.
TABEL 17 Opbrengst en houdbaarheid van met verschillende hoeveelheden N-bemeste bieten bij
bewaring tot 16augustus in ademhalingsvaten bij 2, 5en 7°C. Bieten afkomstig van de N-trappenproefvelden A 364en A 365van de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter (verg.fig.22)
kg N/ha als kas
Percentage gezond na bewaring bij
kg N/ha asnitrolime Percentage healthy after storage at

0
120
160
200

Verse bietopbr. ton/ha van A 364
Freshproduction tons/haofA364

2°C

5°C

7°C Gem./Average

54
56
52
52

49
68
66
61

54
62
70
50

52
62
62
54

39
62
64
69

TABLE 17 Productionand keeping qualitiesof beetsfertilized with differentamounts of N, stored
untilAugust16th inrespirationcontainers at2,5 and7°C. Beetscomingfrom the N-levelexperimental
fieldsA 364 andA 365of the Chilean Nitrate AgriculturalService(comparefig.22)
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In overeenstemming met tabel 15 en 16 blijkt weglaten van de stikstof-bemesting
zowel de houdbaarheid als de opbrengst van de bieten gemiddeld duidelijk te verminderen. Verder blijkt overmatige stikstof-bemesting n.l.200kgN per ha, gemiddeld
ongunstig geweest te zijn voor de houdbaarheid, hoewel de verse opbrengst van de
bieten van proefveld A 364toch het hoogste was bij 200kg N per ha. Helaas werd de
opbrengst van proefveld A 365 niet bepaald.
Het is verderjammer dat er geen droge-stofopbrengsten van de bieten zijn bepaald.
Uit develeproeven (44,45,46en 77)isbekend dat bij hogere stikstofgiften het drogestofgehalte van de bieten aanmerkelijk daalt. Op grond van interprovinciale proeven
komt BOSMAN(45,46)tot deconclusie dat eenhoge stikstofgift invelegevallen nadelig
isvoor de droge-stofopbrengst van de bieten. Zelfs 120kg N per ha was somste veel.
Ook DILLEWIJN en SMEENK (77) komen tot de conclusie dat in het algemeen de opbrengst aan droge stof van de bieten niet meer zal toenemen wanneer men meer dan
150 kg N per ha geeft. Waarschijnlijk zal ook bij de proefvelden van tabel 17 de
opbrengst aan droge stof van de bieten bij 200 kg N per ha lager zijn geweest dan bij
160kg N per ha. Het is daarom waarschijnlijk dat zowel de opbrengst aan droge stof
als de houdbaarheid van de bieten in het algemeen ongunstig werden bei'nvloed door
stikstofgiften hoger dan 160 kg N per ha.
Op overeenkomstige wijze alsinvergelijking [1]t/m [5]werden degegevensvan deze
proef samengevat in een meervoudige regressie-analyse, waarbij de houdbaarheid
(percentagegezondnabewaren)werdberekend alsfunctie vandebewaartemperatuur,
de stikstof-bemesting en het droge-stofverlies tijdens de bewaring. Om het kromlijnig
verband met de stikstof-bemesting in de formule tot uiting te kunnen brengen werd
behalve de factor stikstof-bemesting in kg N per ha, ook het kwadraat van deze
grootheid als factor opgenomen. Vergelijking [8] geeft het resultaat.
H = + 78,67 + 1,66 T + 0,184 N — 0,0009 N 2 — 1,32 dv

[8]

Hierin is H = percentage gezond na bewaren tot 16 augustus / = % healthyafter storage until
Where
August 16th
T = 2, 5of 7°C/ T = 2,5or7°C
N = 0, 90, 120of 200kgN/ha/ N = 0,90,120 or200 kg N/ha
dv = ademhalingsverlies aan droge stof / respiratory lossindrymatter
percentage verklaard van het oplossingsgezelschap = 65%/percentage of the total sumofsquares
attributable toregression —65%
P% van het oplossingsgezelschap = 10-5/ P% of thesolutiongroup = 10-5
P%voor defactor T = 10-5/ P%for thefactor T = 10-5
P% voor defactor N = 5-2,5 / P%for thefactor N = 5-2.5
P% voor defactor N 2 = 10-5 /P%for thefactor N2 = 10-5
P% voor de factor dv = 25-10 / P%for thefactor dv = 25-10

Uit vergelijking [8] blijkt, dat de stikstof-bemesting de houdbaarheid betrouwbaar
heeft bei'nvloed. Het verband blijkt redelijk betrouwbaar kromlijnig te zijn, met een
maximum bij N is ruim 100. Het maximum voor H = c + 0,184 N — 0,0009 N 2
69

ligt bij d(% gezond)/d(N) = 0,184—2 X 0,0009 N = 0d.w.z. wanneer N isruim
100kg.
In tabel 17valt op, dat de invloed van de stikstofbemesting vrijwel niet tot uiting
komtbijbewaringbij 2°Cendat deongunstigewerkingvanteweinigofteveelstikstof hetduidelijkste naar voren komt bij bewaring bij 7°C.Bijbewaringvan voederbieten in de praktijk is de temperatuur meestentijds rond 5°C of hoger (29). Het is
daarom teverwachten, dat degemiddelde cijfers van tabel 17ook voor debewaring
indepraktijk representatiefzullenzijn. Ditwordtbevestigd doorhetresultaatvande
met chilisalpeter bemeste enin een smalleproefkuil bewaarde bieten van deze zelfde
proefvelden.
TABEL 18 Percentage gezond van de met de aangegeven hoeveelheden N bemeste bieten bij bewaring in een smalle proefkuil tot 11-4-1957 en tot 15-6-1957. Bieten afkomstig van de proefvelden
A 364en A 365van de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter

kg N per ha
alschs
kg N/haas
Chilean nitrate
0
120
160
200

Proefveld A 365
Experimenta field A 365

Proefveld A 364
ExperimentalfieldA 364

Bewaard
tot 11^1
Stored
till ll^t

Bewaard
tot 15-6
Stored
till15-6

Bewaard
tot 11^1
Stored
till ll^f

Bewaard
tot 15-6
Stored
till15-6

Gemiddeld
Average

82
92
93
93

17
20
22
18

87
91
94
97

71
75
77
54

64
69
71
65

TABLE 18 Percentage healthyof beetsfertilized with the indicatedamountof N storedina narrow
experimentalclampuntil 11-4-1957 and 15-6-1957. Beets comingfrom the experimentalfieldsA364
andA 365of the Chilean Nitrate Agricultural Service

In overeenstemming met de in tabel 15en 17vermelde resultaten, zien we, dat de
houdbaarheid gemiddeld het beste was bij de met 120tot 160kg N bemeste bieten.
Het duidelijkste komtdittot uitingbijdelaat opgeruimdebieten,d.w.z.bijdiebieten
die ook enigetijd aan wat hogere temperaturen van 5tot 10°Czijn blootgesteld geweest, zoalsbij praktijkbewaring in grote hopen eveneens het gevalis.
Deconclusielijkt welgerechtvaardigd, dat achterwegelatenvan de stikstof-bemestingbeslistongunstigisvoordehoudbaarheid (resistentietegenrot),endatookovermatige stikstof-bemesting vermeden dient te worden. De invloed van de stikstofbemesting op de houdbaarheid loopt waarschijnlijk parallel met de invloed op de
opbrengstaandrogestofvandebieten.Eenflinkestikstof-bemesting tot 160kgNper
ha zal in verband met de houdbaarheid in het algemeen veilig geadviseerd kunnen
worden. Meer stikstof zoals in de praktijk wel op gescheurde graslanden voorkomt
wordtechtergevaarlijk enzalookinverband metdeopbrengst aandrogestofvande
bieten in het algemeen niet rendabel zijn (44,45,46,47).
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TABEL 19 Opbrengstenhoudbaarheidinverbandmetdekali-bemestingvanopverschillen

Rijkslandbouwvoorlic
State AgriculturalAd\
Reg.nr.proefveld
Reg. No.experimental field

U655

OGe73

OGe991

2

3

8

Bieten1
Beets1 %gezond
ton/ha %healthy

Bieten1
Beets1 % gezond
ton/ha %healthy

Aantal bewaarobjecten
perK-trap
Number ofstorage
treatmentsperK-level

Bieten1
Beets1 %gezond
ton/ha %healthy 1

kg K2O per ha
0

12

70

30

15

74

80

26

75

19

64

57

78

54

84

61

89

43

47

100
110
140

36

77

150
160

39

45

54

59

200
220

36

82

240
250
300
320
400
450
800
1
2

opbrengst versebieten/fresh beet-production
ds-opbrengstbieten/ dry matterproduction ofbeets

TABLE 19 Production andkeeping qualities inrelation to the K-fertilization offodderbeet

4.2.2 Kalium
Door verschillende proefnemers zijn debieten ter beschikking gesteld van eenaantal
zeeruiteenlopendekali-bemestingsproefvelden. Hethoofdeffect vandekali-bemesting
vaniedereproef isineensamenvattende tabelweergegeven. Omeenindruk tegeven
vandewaardevandecijfers isvooriedereproefvermeldvanhoeveel bewaarobjecten
hetweergegevencijfer eengemiddeldeis.Somszijndecijfers gemiddeldenvooriedere
kalitrap van proefvelden waarbij b.v. ook de stikstofsoort of de kalisoort werd gevarieerd, soms zijn monsters van eenzelfde kalitrap op verschillende wijze bewaard,
terwijl verder de cijfers soms gemiddelden zijn van een serie gehjkwaardige proefvelden, b.v. de interprovinciale serie26.
Bij alleproeven hebben de objecten die geen of weinig kali hebben ontvangen gemiddeld een kleinere opbrengst en minder goed houdbare bieten opgeleverd dan de
objecten dieeenmatigetotflinke hoeveelheid kalihebben gekregen.
In 6van de 11proefseries waarin kaligiften van 300kgK2Oper ha of hoger waren
opgenomen is door bemesten met meer dan 280kg K2Oper ha gemiddeld nog een
verbeteringvandehoudbaarheid bereiktterwijlindeoverige 5series,debestehoudbaarheid werd verkregen bij bemestingmet 105a275kgK2Oper ha.
De hoogste opbrengst werd in 8van deze 11proefseries verkregen door bemesten
met meer dan 280kg K2O.In het algemeeniseenzekere kali-bemesting dusgunstig
voordeopbrengstendehoudbaarheid. Doorzwarekali-bemestingkandehoudbaarheid echter weer afnemen. Tabel 19laat zien, dat in 3van de 6gevallen waarbij als
hoogste gift 400kgK2Oofmeerper ha isgegeven, dehoudbaarheid weer afnam bij
de hoogste kali-bemesting. Bekend is,dat in depraktijk in combinatie met stalmest
soms meer dan 400kg K2Oper ha wordt gegeven. In depraktijk is dekans opverTABEL 20 Verschil in opbrengst en houdbaarheid tussen de wel en niet met K-bemeste bieten die
overigenseenvolledigeN-,P-enMg-bemestinghebbenontvangen,nabewarenineensmalle proefkuil.
Een positief cijfer wijst op een gunstige werking van de bemesting met 300 kg K2O, een negatief
cijfer op een ongunstige werking

K-getal v.d. grond
K-valueof thesoil

Aantal proefvelden
Numberoftrial
fields

Verschil in opbr. ds
bieten kg/are
Difference inprod.
d.m. beetskg/ha

Verschil %gezond
Difference%healthy

<15
15-19
20-25
>25

10
8
9
8

20
15
7
1

+12
+14
—14
—4

TABLE 20 Differenceinproduction andkeepingqualities between the beetsfertilized withK andthe
non-fertilizedbeets,which hada completeN-,P-andMg-fertilization, afterstorageinanarrow experimentalclamp. Apositivefigureindicatesafavourableeffectoffertilization with300kg K2O, anegative
figure anunfavourable effect
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TABEL 21 Opbrengstenhoudbaarheid vanmet 100of300kgK2Obemesteenopverschillendewijzen bewaai
1954/1955
Gemiddeld \an IAverageofCI 1700,1702,1703,17C
Opbr.dsbieten
in kg/are
Drymatterprod.
beetskgjare

Aantalbewaarobj.per K-trap
NumberofstoragetreatmentsperK-level

%gezond na bewaren / %healthyafterstorage
In ademhalingsvaten
In respiration
containers

In koelcellen
Artificially
cooled

In een proefkuil
Experimental
clamp

12

30

30

100kg K 2 0/ha

119

84

95

81

300kg KaO/ha

117

80

93

80

TABLE 21 Production andkeepingqualities of beetsfertilized with 100 or 300 kg K2O and stored indifferi

mindering van de houdbaarheid door overmatige kali-bemesting dan 00k zeker niet
denkbeeldig.
Gemiddeld over alle proefseries is het effect van de kali-bemesting niet erg groot.
Dit komt, doordat de werking van de kali-bemesting afhankelijk is van vele andere
factoren, zoals het kali-getal en het magnesium-gehalte van de grond en het al dan
niet gelijktijdig toedienen van b.v. magnesium-bemesting. Tabel 20 laat zien, hoe het
effect van de kali-bemesting bei'nvloed kan worden door het kali-getal van de grond.
Opdeproefvelden metkali-getalgroterdan 20heeft debemestingmet 300kgK2Ogemiddeld ongunstig gewerkt op de houdbaarheid. Interessant is, dat de bemesting op
deze proefvelden wel nog een verhoging van de opbrengst aan droge stof van de
bieten tengevolge heeft gehad al is deze verhoging 00k aanzienlijk kleiner dan op de
proefvelden met laag kali-getal. Misschien is voor de opbrengst meer kali rendabel
dan voor dehoudbaarheid. Tabel 19waar debemesting metmeer dan 280kgK2Oper
ha vaker gunstig was voor de opbrengst dan voor de houdbaarheid wijst eveneens in
deze richting.
Bij ons natrium-kali-magnesium-bemestingsonderzoek met voederbieten op lichte
zandgronden op de Veluwe (23) werd 100 en 300 kg K2O per ha gegeven. De gemiddelde invloed van de kali-bemesting op de bewaarresultaten van deze proeven
wordt weergegeven in tabel 21.
In 1955/1956 heeft bemesten met 100en 300 kg K2Ogemiddeld geen invloed gehad
op de droge-stofopbrengst en op de houdbaarheid van de bieten. In 1954/1955 was
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eten, gemiddeld voor de aangegeven aantallen bewaarobjecten
1955/1956
Gemiddeld van / Average of
CI 1699en 1701
Dpbr. ds bieten %gezond na bein kg/are
waren in een
Dry matterprod.
proefkuil
beets kgjare
% healthy after
storage in experimental clamps

Gemiddeldvan/AverageofCI 1845en 1850
Opbr. ds bieten
in kg/are
Dry matterprod.
beets kgjare

12

%gezondnabewaren/ %healthyafterstorage
In ademhalingsvaten
In respiration
containers

Diverse bewaarmethoden
Different storage
methods

12

24

127

81

101

80

81

125

78

101

81

80

ays onanaveragefor thestoragetreatments indicated

bemesten met 300kgK2Obij alleproeven gemiddeld ietsslechter dan bemesten met
100kgK2Ozowelvoordeopbrengstalsvoordehoudbaarheid.
Hierbij zij opgemerkt, dat de bieten van de vermelde bewaarproeven in ieder jaar
van dezelfde proefvelden afkomstig waren. Blijkbaar heeft de bewaarmethode als
zodanighetkali-effect dusnietbe'invloed,hetgeeneenondersteuningisvandein2.10
getrokken conclusie, dat de door onsgevonden samenhangen 00k bij normale praktijkbewaring in het algemeen hun geldigheid behouden. Dat 300kg K2Obij deze
proeven gemiddeld minder goed isgeweest dan 100kg K2Oismisschien een gevolg
van het op de betrokken proefvelden vrij duidelijk tot uiting gekomen kaliumborium-antagonisme (23),waardoor 00k de opbrengst van de met 300kg K2Obemestebietengemiddeldlagerisgeweestdan dievandemet 100kgK2Obemeste(23).
Overigensishet geringe kali-effect van deproeven uit tabel21goedin overeenstemmingmetderesultatenvandeintabel 19 vermeldeproeven.Door met 100kgK2Ote
bemesten is het gevaar voor ernstig kali-gebrek geheelvoorkomen, terwijl bemesten
met 300kgK2Oinvelegevallenreedsaandehogekant zalzijn.
Tabel 21 wijst er op, dat wanneer de hogere kali-bemesting ongunstig begint te
worden voor deopbrengst, 00k dehoudbaarheid van debieten wordt geschaad. Uit
tabel19wordtwaarschijnlijk,datinhetalgemeendeoptimalebemestingvoordehoudbaarheid van debieten met200-300kgK2Operhabereiktis,terwijlvaakmetminder
zalkunnenwordenvolstaan.UitonsonderzoekoplichtezandgrondenvandeVeluwe
bleek,datdit00kgeldtvoordeoptimaleopbrengstaandrogestofvandebieten(20).
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TABEL 22 Verschil in opbrengst en houdbaarheid tussen de met 300en demet 100kg K2Oper ha
bemestebieten, wanneer niet en wanneer welmet Mgis bemest, gemiddeld over de in tabel 21vermeldeproeven van 1955/1956.Een positief cijfer wijst op een gunstige werkingvan de K-bemesting

Mg-bemesting
Mg-fertilization

Verschil in dsopbrengst bieten
in kg/are
Difference in d.m. production
beetsinkg/are

zonder Mg-bemesting
withoutMg-fertilization

—2

met 75kg MgO/with 75 kgMgO

0

Verschil in %gezond
na bewaren
Difference in % healthy
afterstorage
—1
+3

TABLE 22 Differenceinproductionand keeping qualitiesbetweenbeetsfertilized with 300 kg and
100kg KiOjha, withandwithout Mg-fertilization, averageoftheexperimentsin1955/1956, mentioned
in table21.Apositivefigureindicates afavourable effectof the K-fertilization

OpanderezandgrondeninNederlandvonden SLUISMANSen BOSKMA(199)vaakwel
nogeenverhogingvandebietenopbrengstdoormeerkalitegeven,dochmeestalwas
diehogerekali-gift niet meerrendabel. Zoals bekend is de optimale kali-bemesting
mede afhankelijk van andere vruchtbaarheidsfactoren. Bij het onderzoek van 1955/
1956bleekdan 00keenbetrouwbare,zijhetvrijkleineinteractiemetdemagnesiumbemestingoptetreden,zoalstabel22laatzien.
In tabel 21 is de invloed van de kali-bemesting blijkbaar schuil gegaan achter de
interactiemetde magnesium-bemesting.Meerkaliwasgunstigvoordehoudbaarheid
wanneertevensmetmagnesiumwas bemest,dochongunstigwanneergeenmagnesium
wasgegeven.Voor een optimalehoudbaarheid zaldekali-bemesting oplichtezandTABEL 23 Verschil in opbrengst en houdbaarheid (% gezond) tussen de met 300en demet 100kg
K2Oper ha bemeste bieten, wanneer niet en wanneer welmet Na isbemest. Een positief cijfer wijst
op een gunstige werking van de hogere K-bemesting
Na-bemesting
Na-fertilization

Verschilin ds-opbrengst bieten
Difference in d.m. production
beetsinkg/are

Verschil in %gezond
Difference in %healthy

0

+3

315kg Na 2 0/ha alschs
315kg NazO/haasChileannitrate

—1

—2

315kg Na 2 0/ha alsNaCl
315kg NazO/haas NaCl

+1

—4

geen Na / without Na

TABLE 23 Differenceinproductionandkeepingqualities (% healthy) ofbeetsfertilized with 300 and
100kg KiO/ha withand withoutNa-fertilization.A positivefigureindicates afavourableeffect of a
higher K-fertilization
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TABEL 24 Opbrengst en houdbaarheid van met ks,chs of ks 4- NaCl-bemesteen op verschil
Herkomst proefveld
Origin experimental field
Reg.nr. proefveld
Reg. No. experimental field

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
State Agricultural Advisory Service
WB2356

Aantalbewaarobjecten perbemestingsobject
Numberofstoragetreatmentsper
fertilization treatment

C.I.L.

serie26

CI ISIS:

144

32

12

ds
ds
Bieten3
d.m?
d.m? %gezond Beets3 %gezond
kg/are %healthy ton/ha %healthy kg/are '
Bemest met ks of kas
Fertilizedwithcalciumnitrateornitrolime
Bemest met chs1
Fertilized with Chilean nitrate1
Bemest met ks + NaCl1
Fertilizedwithcalciumnitrate+ NaCl1
Na-gehalte van de grond
Na contentinthesoil

93

58

104

73

72

79

95
103

78

82

103

2,3

1

bevat ± 300 kg Na20, d.i. chemisch equivalent aan 450 kg K2O/ contains± 300kg Nazi
chemicallyequivalent to 450 kgK2O
2
ds-opbrengst bieten/ dry matterproduction beets
3
opbrengst verse bieten /fresh beetproduction
%gezond = %gezond nabewaren / %healthy = %healthyafterstorage
4
meerjarig proefveld /longtermexperimental field
Na-gehalte 'ks-veldjes' = 3/ Na-content'calciumnitrate-plots' = 3
Na-gehalte 'chs-veldjes' = 10/ Na-content'Chilean nitrate-plots'= 10
TABLE 24 Production andkeepingqualities of beetsfertilized withnitrolime, Chilean nitrateor

I

gronden in vele gevallen aangevuld moeten worden met magnesium-bemesting. Het
interactie verschijnsel komtwat duidelijker tot uitingbij dehoudbaarheid dan bij de
opbrengst. Inparagraaf4.3wordthiernoguitvoerigopteruggekomen.
Behalve van de magnesium-bemesting is het kali-effect ook afhankelijk van de
natrium-bemesting zoals tabel 23laat zien, voor de in 1955/1956 genomen bewaarproeven met bieten van onze natrium- kali- magnesium-proefvelden op de Veluwe.
De overeenkomstige proeven van 1954/1955zijn buiten beschouwing gelaten omdat
het kalium-ennatrium-effect toenvertroebeld werddoorhetborium-gebrek(23).
De hogere kali-bemesting is gunstig geweest voor de houdbaarheid wanneer geen
natriumwasgegeven.Wanneermetnatriumwasbemestwas300kgK2Operhawaarschijnlijk reedsteveel.Indeopbrengstvandebetrokken proefvelden isdit verschijnselniettot uitinggekomen. Hetisechter bekend, (181,253)dat inhet algemeenmet
minder kali optimale bietenopbrengsten worden bereikt wanneer met natrium is
bemest dan wanneer geen natrium is gegeven. Hier komt dus evena's in tabel 19
weer naar voren, dat de houdbaarheid iets gevoeliger is voor een te hoge bemesting
dan de opbrengst.

4.2.3 Natrium
Bijdeteeltvan voederbieten kan natrium niet alleen kalium min ofmeervervangen,
maar zelfs worden in vele gevallen pas maximale opbrengsten bereikt wanneer behalve met kalium tevens met natrium wordt bemest (253). De Landbouwkundige
Dienst voor Chilisalpeter heeft zichveelmoeitegetroost omdegunstigewerkingvan
natrium-bemesting te demonstreren.
Uit tabel 39 blijkt, dat gemiddeld over 4 kalium-natrium-bemestingsproefvelden,
waarbij natrium en kalium in wisselende verhouding werden gegeven enwaarvan de
bieten opverschillendewijzen werden bewaard, debemestingmetkalium + natrium
samen debeste opbrengst enhoudbaarheid heeft gegeven. Dat bemesten met kalium
alleen in deze proeven eveneens goednaar voren komt, wordt veroorzaakt door het
feit, dat devoorraad natrium in degrond vaak voldoende groot isomheteffect van
denatrium-bemesting kleintemaken.Intabel24wordteenoverzichtgegevenvande
gemiddelde resultaten van onze bewaarproeven met natrium-objecten.
Uit tabel24blijkt, dat dereactievandehoudbaarheid zeeruiteenlopend isgeweest.
In die gevallen waarin het natrium-gehalte van de grond niet hoger is geweest dan
2a3mgper 100ggrondisbemestenmetchilisalpeterofmetkalksalpeter + Natriumchloride steeds beter geweest voor de houdbaarheid dan achterwege laten van het
natrium.Bijeenhogernatrium-gehalte,b.v.opdejarenlangmetchilisalpeterbemeste
veldjes van proefveld B6was bemesten met chilisalpeter echter duidelijk ongunstig
voor de houdbaarheid. Interessant is proefveld B 134. Ondanks het hoge natriumgehalte van dit proefveld was op develdjes die geen kalium ontvangen hadden, be75

TABEL 25 Opbrengst en houdbaarheid van wel en niet met Mg bemeste bieten, gemiddeld vandeaangege\
Proefserie /Experimental series

1951/52

1953/54

1954/55

24

10

72

Aantalbewaarobjecten per Mg-trap
Numberofstoragetreatmentsper
Mg-level

ds/d.m.1
kg/are

%gezond
%healthy

ds/d.m.1
kg/are

%gezond
%healthy

ds/d.m.1
kg/are

Geen Mg/ WithoutMg

91

64

86

82

121

88

75kg MgO/ha

96

71

96

84

123

87

1
2

% gezon
% health

ds = ds-opbrengst bieten in kg/are/ d.m. = dry matterproduction beetsinkg/are
bieten = verse opbrengst bieten in ton/ha /beets = fresh beetproduction in tons/ha

TABLE 25 Production andkeepingqualities of beetsfertilized or not withMg, average of the indicated numl

mesten met chilisalpeter of kalksalpeter + Natriumchloride toch beter dan alleen
kalksalpeter.Natriumheeft hierwaarschijnlijk tendelederolvanhetkaliumvervuld.
Wanneerwelmet kalium wasbemest, wasbemesten metnatrium niet gunstigmeer.
Debehoefte aankaliumwasblijkbaar groterdan dieaannatrium,diedoor hethoge
natrium-gehalte van de grond toch reeds ruimschoots gedekt was. De natrium-bemesting in de vorm van chilisalpeter of Natriumchloride is hier dus als concurrent
vandekalium-bemestingopgetredenenisdaardoor ongunstiggeweest.Debijzonder
slechte bewaarbaarheid van de natriumobjecten bij 160kg K2Okan hiermeeechter
nietwordenverklaard.
Afhankelijk van het kalium- en natrium-gehalte van de grond dienen kalium- en
natrium-bemesting dus in dejuiste verhouding toegediend te worden. De natriumbemesting blijkt bij alle proefnemingen gemiddeld een verhoging van de opbrengst
veroorzaakttehebbenterwijlbij 5vandeze 14waarbijhetnatrium-gehaltehogerwas
dan 3, de houdbaarheid gemiddeld werd verminderd. Natrium-bemesting kan dus
opbrengstverhogend werken en tegelijk de houdbaarheid verminderen. Zoals we
zagenin tabel 19geldtdit waarschijnlijk 00k voor kalium-bemesting.Dehoudbaarheidblijkt gevoeligertezijn voor een tezwarebemestingdan de opbrengst. Dat natrium-bemesting de opbrengst nergens heeft verlaagd komt waarschijnlijk doordat
onzegrondeninhetalgemeenaanzienlijkmindernatriumbevattendankalium,zodat
00k op de met natrium bemeste veldjes de bieten toch aanzienlijk meer kalium opnemen dan natrium (23). Volgens LEHR (mondelinge mededeling) is het natriumgehaltevan degrond aan grote schommelingen onderhevig.Dicht bij zeevindtmen
duidelijkmindereffect vannatrium-bemestingdaninhetOostenvanhetland.
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ntallen bewaarobjecten
1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

24

21

21

144

% gezond
% healthy

ds/d.m.1
kg/are

% gezond
% healthy

ds/d.m.1
kg/are

%gezond
% healthy

Bieten2
beets2
ton/ha

%gezond
%healthy

100

81

115

30

147

86

74

78

103

81

114

25

147

88

76

84

s/d.m.1
kg/are

storage treatments

Bij ons onderzoek van de bietenteelt op lichte zandgronden hebben wij de indruk
gekregen, dat net natriumgehalte van deze zandgronden meestal zo laag is dat
natrium-bemesting in de vorm van chilisalpeter of natriumchloride in het algemeen
gunstig is, zowel voor de opbrengst als voor de houdbaarheid van de bieten (20).
Evenals voor het verkrijgen van een maximale opbrengst zal het dan ook voor de
houdbaarheid van de bieten op zandgronden in het algemeen aanbeveling verdienen
met laaggehaltige kali-zouten te bemesten.

4.2.4 Magnesium
In tabel25wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde invloed van Mg-bemesting
bij onze proefseries.
Behalve bij de proefseries in 1956 en 1957, heeft magnesium-bemesting gemiddeld
steeds een verhoging van de opbrengst tengevolge gehad. Dit is opmerkelijk omdat
juist bij deze twee series de magnesium niet in de vorm van MgSC>4 of als kieseriet
werd toegediend doch als MgCC>3. Het lijkt waarschijnlijk dat het gunstige effect
vandemagnesium-bemesting opde opbrengst voor een deelmedeveroorzaakt zal zijn
door het SO4 ion, zoals in 4.2.8 nader wordt uiteengezet. Aangezien de invloed van
de magnesium-bemesting op de opbrengst duidelijk bleek samen te hangen met het
Mg-gehalte van de grond zoals tabel 26 laat zien en o.a. ook door SLUISMANS werd
vastgesteld(199)moetdegemiddeldgunstigewerkingvandemagnesium-bemestinginde
overigegevallenechterzekerookaandemagnesiumalszodanigtoegeschreven worden.
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TABEL 26 Opbrengstenhoudbaarheid na bewaren ineensmalleproefkuil vanwelennietmet Mgbemeste voederbieten, gemiddeld van de proefvelden met lage pH's en Mg-gehalten van de grond
en gemiddeld van die met hoge pH's en Mg-gehalten

Proefveldenserie CI 1083, 1951
SeriesCI1083, 1951

4 pr.v. met pH > 5,6 en Mg-geh.
> 0.0030%
4exp.f. withpH > 5.6andMgcontent> 0.0030%
4 pr. v. met pH < 5,6en Mg-geh.
< 0.0030%
4exp.f. withpH < 5.6andMgcontent<0.0030%
Gemiddeld / Average

Geen Mg-bemesting
WithoutMg

Bemest met 100kg
MgO als MgS0 4
Fertilizedwith 100
kgMgOas MgSOt

ds/d.m.
prod. %gezond
kg/are % healthy

ds/d.m.
prod. %gezond
kg/are %healthy

Gemiddeld
Average
ds/d.m.
prod. %gezond
kg/are % healthy

113

78

113

82

113

80

72

52

82

63

77

57

91

64

97

71

pr.v. = proefvelden /exp.f.= experimental field
ds = droge-stofopbrengst bieten in kg/are / d.m.prod. = dry matterproduction beetsinkglare
% gez. = %gezond / %healthy = %healthyafterstorage
TABLE 26 Production and keeping qualities after storagein a narrowexperimentalclampof beets
fertilized ornot withMg, average of theexperimentalfieldswithlowpH's andMg-contents inthe soil
andaverage of thosewithhighpH's andMg-contents

In4vande7proefseries blijkt demagnesium-bemestingbehalvegunstigvoordeopbrengst gemiddeld ook gunstig geweest te zijn voor de houdbaarheid van de bieten.
Voor een deelmoet dezein het algemeen gunstige werking worden verklaard uit de
keuze van onzeproefvelden. In het algemeen hebben wijin hoofdzaak debietenvan
die proefvelden in ons onderzoek opgenomen, die ook in het veld een duidelijke
reactie op de aangebrachte bemestingsvariatieste zien gaven. Tabel 26laat zien dat
het effect van bemesten met Mgduidelijk samenhangt met depH enhet Mg-gehalte
van de grond.
Demagnesium-bemestingheeft gemiddeldeenbetrouwbareverbeteringvandehoudbaarheid enverhogingvan deopbrengst gegeven,dochalleen opdepercelenmeteen
laag Mg-gehalte en lage pH was het effect belangrijk. Gemiddeld hebben de bieten
afkomstig van depercelen met hoge pH en hoog Mg-gehalte aanzienlijk meeropgebracht enzijn ze betrouwbaar beter houdbaar geweest dan die van de percelen met
lage pH en laag Mg-gehalte. De pH en het Mg-gehalte van degrond hebben alszodanigeenbelangrijke invloed nietalleen- zoalsbekend- opdeopbrengst, dochook
opdehoudbaarheid, zoalsfig.21en22latenzien.
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Fio. 21 Verband tussen de houdbaarheid
van de bieten, gecorrigeerd op oogstdatum
15oktober en de pH (water) van de grond

»/o gez0nd
% healthy

9S r

85
75
65
55

FIG. 21 Relation between the keeping
qualitiesof beets, correctedonharvestdate
15thOctoberandthepH (water) of thesoil

Door desterkecorrelatie tussen depH enhetmagnesium-gehaltevan degrondwas
het bij dit onderzoek niet mogelijk debeidefactoren te scheiden, noch aan tegeven
welke factor het belangrijkste is. Wij komen hierop nog terug. Uitfiguur22wordt
echter reedswaarschijnlijk dat opgronden met eenmagnesium-gehalte van0,0040%
ofmeer,heteffect vaneenmagnesium-bemestingopdehoudbaarheidinhetalgemeen
vrijwel nihilzalzijn.
Volgens SLUISMANS (199) is magnesium-bemesting nog rendabel wanneer het
magnesium-gehalte van de grond niet hoger is dan 0,0060%. In tabel 25hebbenwe
gezien, dat deopbrengst somstoeneemt door magnesium-bemesting terwijl dehoudbaarheid afneemt. Het lijkt erop,dat dehoudbaarheid van debiet gevoeligerisvoor
eentehogemagnesium-bemesting dan de opbrengst. Dit isin overeenstemmingmet
hetgeen bij kalium- en natrium-bemesting geconstateerd werd.
Het effect van demagnesium-bemesting isverder afhankehjk van degroottevande
kalium-bemesting. Tabel 27 laat dit zien, gemiddeld van de diverse bewaringen in
1953/1954 en in 1955/1956.
Het gemiddeld geringe effect van demagnesium-bemesting blijkt o.a. een gevolgte
zijn van de Mg-K-interactie. Wanneer met 300 kg K2Owas bemest is magnesiumbemestinggemiddeld steedsgunstiggeweest,zowelvoordehoudbaarheid alsvoorde
opbrengst. Wanneer geen of weinig kalium was gegeven was magnesium-bemesting
echter ongunstig voor de houdbaarheid, hoewel de opbrengst soms toch nog werd
verhoogd.
Voortshangthet effect van demagnesium-bemesting samenmetdenatrium-bemesFIG. 22 Verband tussen dehoudbaarheid van de
bieten, gecorrigeerd op oogstdatum 15oktober en
het Mg-gehalte van de grond

FIG. 22 Relationbetweenthekeepingqualitiesof
beets, correctedon harvestdate 15th October and
the Mg-content in thesoil

30

40
50
60
Mg mg/kg grond (soil)
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TABEL 27 Verschil in opbrengst (kg drogestof per are)en in houdbaarheid tussen welen niet met
Mgbemeste bieten in verband met de K-bemesting. Een positief cijfer wijst op eengunstige werking
van de Mg-bemesting
1953/1954
K-bemesting
K-fertilization

geen Kali/ without K
100 kg K 2 0 per ha
300kg K 2 0 per ha
Gemiddeld / Average

1955/1956

Verschil in
opbrengst
Difference in
production

Verschil in
houdbaarheid
Difference in
keeping qualities

+3

—1

X

X

+9
+6

+4
+2

Verschil in
opbrengst
Difference in
production

Verschil in
houdbaarheid
Difference in
keeping qualities

X

X

0
+2
+1

—3
+3
0

x geen gegevens/ no data
TABLE 27 Differenceinproduction(kg drymatterper are) andin keepingqualitiesofbeets,fertilized
ornot with Mg inrelation withtheK-fertilization. Apositivefigureindicatesafavourable effectofthe
Mg-fertilization

ting. Tabel 28 geeft hiervan een voorbeeld, gemiddeld van de bewaarproeven in
1955/1956.
Wanneer geen natrium was gegeven heeft magnesium-bemesting gemiddeld geen
invloed gehad op de houdbaarheid, doch de opbrengst werd verminderd. Wanneer
daarentegen wel met natrium was bemest, werd de opbrengst duidelijk verhoogd
terwijl de houdbaarheid verminderd werd door magnesium-bemesting. Voor de
houdbaarheid isbhjkbaar nietgeheeldezelfde ionen-verhouding optimaalalsvoor de
opbrengst. Wij komen hierop nog terug.
TABEL 28 Verschil in opbrengst (kg droge stof per are) en in houdbaarheid tussen welen niet met
Mgbemestebieteninverband metdeNa-bemesting. Een positiefcijfer wijst opeengunstigewerking
van de Mg-bemesting
1955/1956
Na-bemesting
Na-fertilization

Verschil in opbrengst
Difference inproduction

geen Na / withoutNa

Verschilin houdbaarheid
Difference inkeepingqualities
0

315kg NaaO alschs
315kg NazOas Chileannitrate

+5

—2

315kg NaaO als NaCl
315kg NazOas NaCl

+5

—1

TABLE 28 Differenceinproduction(kg dry matterper are) andkeepingqualitiesofbeets,fertilized
or not withMg inrelation to the Na-fertilization.A positivefiguredenotesafavourableeffect of the
Mg-fertilization
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4.2.5 Kalk
Hetisbekend,dat bietensterkreageren opdepH van degrond.Vooreengoedeopbrengst dient depH-KCl opzandgrond bijvoorkeur meerdan 5,0tebedragen en op
kleigrond minstens 6,6.Infig.21opp. 79hebben wegezien, dat depH ook eenbelangrijke invloed op de houdbaarheid van de bieten heeft.
In tabel29wordt het resultaat van bekalken weergegeven gemiddeld van onze CaMg-proefvelden op deVeluwein 1956en 1957.
TABEL 29 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren in eensmalleproefkuil van welenniet bekalkte
bieten gemiddeld voor deaangegeven aantallen objecten. Tevens is de door de bekalking verkregen
gemiddeldepH van de grond vermeld

Aantal objecten
Numberoftreatments

1956/1957

1957/1958

28

28

ds/d.m.
kg/are

%gezond
%healthy

pH
v.d.grond
pH soil

4,7

147

86

4,7

31

5,2

146

88

5,0

28

5,7

147

87

5,3

dsjd.m.
kg/are

%gezond
% healthy

Geen kalk/ Without lime

112

24

1000kg CaO alsemkal
1000 kg CaOasCaCOs

114

2000kg CaO als emkal
2000kg CaOas CaCOz

119

PH
v.d.grond
pH soil

TABLE 29 Production and keeping qualitiesafter storagein a narrow experimentalclampof beets,
fertilized ornot withlime,averagedfor theindicatednumber of treatments.TheaveragepHobtained
by liminghasalsobeen mentioned

In 1956heeft debekalking met 1 000kg CaO niet alleen een belangrijke verhoging
van de pH doch tevens een duidelijke verbetering van de houdbaarheid tengevolge
gehad. Bekalken met 2000 kg CaO was echter reeds te veelvoor de houdbaarheid,
hoewel dedaar gemeten pH's nog gunstig genoemd kunnen worden voor debietenteelt. Het is wel te verwachten, dat de invloed van de ten dele in de voorafgaande
herfst en ten dele enige weken voor het zaaien van de bieten toegediende bekalking
meerzalomvattendanalleeneenverhogingvandepHvandegrond.Deandereinde
grond aanwezigevoedingsstoffen worden tevensgeactiveerd. Waarschijnlijk hierdoor
is debekalking met 2000kg CaO per ha in beidejaren gemiddeld minder goedgeweest voor dehoudbaarheid van debieten dan de gift van 1 000kgper ha. In 1957
heeft de bekalking een kleinere verhoging van de pH gegeven dan in 1956en deinvloed opdehoudbaarheid wastoen vrijwel nihil.Deinvloed van debekalking opde
groei en ontwikkelingvan het gewasteveldeen deopbrengst aan droge stof van de
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bietenistoen eveneensvrijwelnihilgeweest.Wijhebben hiervoor geenverklaringgevonden. Het is echter in overeenstemming met sommige ervaringen van het NederlandsLandbouw Kalkbureau dat het effect van een bekalking in het eerstejaar niet
tot uiting komt in de groei van het gewas,doch welin verhogingvan de pH van de
grond.
Intabel30wordteenoverzichtgegevenvandeinvloedvaneenin 1949aan rivierklei
gegevenbekalkingopdehoudbaarheid vandein 1957 op die grond verbouwde voederbieten.
TABEL 30 Opbrengst en houdbaarheid van voederbieten afkomstig van rivierkleigrond met 75%
afslibbaar die in 1949 met de aangegeven hoeveelheden poederkalk is bemest. Verder is de pH van
degrond in 1953aangegeven.Allecijfers zijn gemiddelden van 8objecten vanhetproefveld OGe991
Oogstjaar /Harvest year 1957

pH van de grond
pH soil
in 1953

Bieten ton /ha
Beets tons/ha

% gezond
%healthy

0

5,0

70

58

Kg poederkalk/ha in 1949
Kgpowderedlime/ha in 1949

7000

5,6

76

53

21000

6,6

83

63

44000

7,3

85

58

TABLE 30 Productionand keeping qualitiesoffodder beets comingfrom river-claysoil with 75%
clayfraction, which hasbeenfertilized withthe indicatedamountofpowderedlimein 1949. The pH
of thesoilin 1953has been mentioned as well. All data are averagesof 8 treatments of the experimentalfieldOGe991

In het gewas te velde was de slechtere ontwikkeling van de bieten op de 0-veldjes
duidelijk zichtbaar geweest terwijl de verschillen tussen de overige Ca-trappen vrij
gering waren. Toch blijkt de houdbaarheid van de bieten van de 0-veldjes nog vrij
goed geweest te zijn. Het bovenstaande geeft aanwijzingen, dat op zandgrond bij
pH-KCllagerdan 5,2dehoudbaarheid kleiner kanzijn dan bij hogerepHendathet
voor dehoudbaarheid vandebietenaanbeveJingzalverdienen,door bekalkendepH
van te zure gronden te verhogen.
Voorkleigrondzijngeenduidelijkeaanwijzingen verkregendatdepHeenbetekenende invloed heeft op de houdbaarheid. In paragraaf 4.3 wordt nog uitvoerig teruggekomen op deinvloed van de pH op zandgronden.

4.2.6 Borium
Bij borium-gebrek kan hartrot ontstaan in de bieten. De eerste symptomen van
borium-gebrek zijn dedood vanjonge bladeren. Verder ontstaan dwarsscheurtjes op
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debladsteelindebovenzijdevandegroef.Laterkunnendeplantenbijernstigboriumgebrekbijnageheelontbladerdworden.Wordendegroeivoorwaardenweergunstiger,
b.v. door vochtigerweer,waarbij het borium beter terbeschikkingvan deplant kan
komen, dan kunnen nieuwe groeipunten worden gevormd. Als gevolg van boriumgebrekontstaat rot aan dekopvandebieten.Ditiseerstoppervlakkigen grijsbruin
vankleur,latergaathetdieper.Vaakgaathetweefselernstigerrottendoorsecundaire
aantasting door schimmels alsPhoma betae en Fusarium culmarum. Het rot kan de
gehele kop omvatten. Bij minder ernstig aangetaste planten, waarbij de groei zich
herstelt, blijft het rot meestaloppervlakkig.
Het ligt voor de hand, dat door hartrot aangetastebieten eerder zullen rotten dan
gezonde. In de praktijk wordt hartrot dan ook algemeen als een der oorzaken van
rot in bietenkuilengezien.
Door SPRENKELS(187) werd in 1935 te Oploo op kleine schaal een bewaarproef
genomenmetbietendieafkomstig warenvaneenstikstof-bemestingsproefveld endie
duidelijke verschillen in hartrot aantastingvertoonden. Tabel 31geeft deresultaten.
TABEL 31 HoudbaarheidvanmetverschillendeN-soortenbemestebieten.Cijfers ontleend aan(187)

Bemesting
Fertilization

% door hartrot aangetaste
bieten in nov.
%of beetsaffectedby
heart rotin Nov.

% door bewaarrot aangetaste
bieten in mrt.
% of beetsaffectedby
storagerot inMarch

800kg chs/ha
800kg Chilean nitrate/ha

0

±25

800kg ks/ha
800kg calcium nitrate/ha

33

±70

800kg nas/ha
800kg sodium nitrate/ha

14

±70

0

±25

800kg ks + 30kg borax/ha
800kgcalciumnitrate+ 30kgboraxjh

a

TABLE 31 Keepingqualities of beetsfertilized withdifferentkinds of N-fertilizer.Datafrom (187)

In 1936 werd door de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter te Soest een
kleine bewaarproef genomen, waarbij 100op het oog geheelgezonde bieten en 100
bietendieinhetloofzeerzwakkeverschijnselenvanhartrotvertoondenineenkelder
in stro tot maartwerdenbewaard.Tabel32geeft deresultaten.
Hoeweldeproeven klein van opzetzijn komt duidelijk detendensnaar voren, dat
door hartrot aangetaste bieten eerder rotten dangezonde.
In 1936werden door SPRENKELS(187) bij een proef te St. Anthonis monstersvan
100ophet ooggezonde bieten afkomstig van veldjes diebemest waren met 1 000kg
chs of 1 000kgks of 1 000kgnatronsalpeter + 20kg borax in poterkistjes gelegd
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TABEL 32 Houdbaarheid van bieten in verband met B-gebreksverschijnselen in het loof. Cijfers
ontleend aan (187)

Gezondheidstoestand bijinkuilen innov.
HealthofbeetsatstorageinNov.

Aantal bieten per 100 bij uitkuilen in maart
Numberofbeetsper 100after storageinMarch
Zeer rot
Muchdecayed

Matig rot
Moderatelydecayed

Gezond
Healthy

geheel gezond / quite healthy

12

36

52

lichteB-gebreksverschijnselen inhetloof
lightB-deficiencyphenomenainfoliage

20

52

28

TABLE 32 Keeping qualities of beets in relation to B-deficiencyphenomena in the foliage. Data
from (187)

enineenkoeleruimtebewaard.Hetdoelwasnategaanofdevakergevondengunstige
werking van chilisalpeter op dehoudbaarheid van de bieten een gevolgisvan het in
chilisalpeter aanwezige borium. Na verloop van enkele maanden begonnen de 'chsbieten'duidelijkaftestekentegenderest.Zeblevenhardengezond,terwijldeandere,
ook debietendiemetboraxbemestwaren slapwerden.
Eind maart waren alle bieten die niet met chilisalpeter waren bemest van binnen
gerot en zacht. Vooral opvallend was de slechte houdbaarheid van de met borax
bemeste bieten. Het is denkbaar, dat dit een gevolg is van een overdosering met
borium.Doormet20kgboraxtebemestenwordt2kgboriumperhagegeven,terwijl
door een bietengewas 300 a 400 g borium per ha aan de grond wordt onttrokken.
Deze 300a 400gborium isjuist dehoeveelheid diemet 1 000kgchilisalpeter aan de
grond werd toegediend immers chilisalpeter bevatte in 19360,03 a 0,04 %borium.
Denietmet borax bemestebieten verschilden uiterlijk nietvan dewelbemeste.Het
isdaaromwaarschijnlijk dat degunstigewerkingvanchilisalpeter aan dedaarin aanwezige natrium moet worden toegeschreven, hetgeen in overeenstemmingis met de
in tabel 24 vermelde resultaten.
HARRIS (109) onderzocht de invloed van de sporenelementen borium, koper, mangaan en zink op de groei en debewaarkwaliteit van wortelen en koolrapen. Hoewel
geen duidelijke deficienties in de gewassen tot uiting waren gekomen, werd de opbrengstvandewortelentochverhoogddoorbemestingmeteenvandesporenelementen borium, koper, mangaan enzink. Bijwortelen had bemesten metborax opzandgrond een minder goede houdbaarheid tengevolge, terwijl op klei- en veengrond de
houdbaarheid van de wortelen juist werd verbeterd door deborium-bemesting. Bij
koolrapenhaddeborium-bemestingeenverbeteringvan dehoudbaarheid tengevolge
op kleigrond, terwijl op zandgrond deverbetering vrijwel nihil was. Misschien heeft
bemesten met borax min of meer giftige neven-effecten tengevolge en worden die
effecten op zandgrond in tegenstelling tot klei- en veengrond onvoldoende weggebufferd.
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TABEL 33 Opbrengstenhoudbaarheid vanwelennietmet75kgboriumkwartsmeel per habemeste bieten
bij bewaring onder verschillende omstandigheden. Tevens isaangegeven het percentage door hartrot aangetaste bieten bij inkuilen

Bemesting
Fertilization

geen B
withoutB
75kgboriumkwartsmeel/ha
(met2%B)
75kgBoriumquartzpowder/
ha(with 2%B)

%gezond na bewaringin/%healthyafterstoragein

%door hartrot
aangetaste bieten
in okt.
%beetsaffectedby
heartrot in Oct.

Bieten
ton/ha
Beets
tons/ha

30

57

0

72

Koelcel
Artificially
cooled
6°C

Proefkuil tot
Proefkuil tot Gemiddeld
Exp.clampuntil Exp.clampuntil Average
29-3

7-5

67

83

72

74

58

81

45

61

TABLE 33 Productionand keeping qualitiesof beetsfertilized or not with 75 kg Boriumquartz powder
per haduringstorage under different circumstances. Thepercentage of beetsaffected by heart rot atstorage
hasalso been mentioned

In 1955kregen wij de bieten van een borium-proefveld van het Landbouwkundig
bureau voor Sporenelement meststoffen. Door gebrek aan ruimte konden wij slechts
de houdbaarheid van twee bemestingsobjecten vergelijken, n.l. bieten, die geen boriumhadden ontvangenendiedanookinernstigematedoorhartrotwarenaangetast
enbietendiebemestwarenmet75kgBoriumkwartsmeel perhaendiedaardoorgeen
enkel symptoom van hartrot vertoonden.
De bemesting met Boriumkwartsmeel heeft de hartrotverschijnselen in het gewas
volledigopgeheveneneenbelangrijke opbrengstvermeerderingtengevolgegehad.De
houdbaarheid van debieten isechter duidehjk verminderd. Hoewelhet niet isuitgesloten dat dit aan overdosering van borium moet worden toegeschreven is hiervoor
geen enkele aanwijzing gevonden.
Denietbemestebietenwarenevenalsdewelbemesteinhoofdzaak gerotaandekop
enin beide gevallen bestond dit rot voor eengroot deeluit het typisch drogezwarte
rot, dat door PAoma-aantastingwordt veroorzaakt.
In1958kregenwijdebeschikkingoverbietendieopeenvanonzevroegereNa-K-Mgproefvelden waren verbouwd en die nog sterk reageerden op een in 1955 gegeven
borax-bemesting.
Devrij kleineborax-bemesting, diedriejaar voor hetzaaien van debietenwerdgegeven,heeft eenfrappante invloedgehad ophetoptredenvanhartrot. Desterkehartrotaantasting van de bieten die geen borax hebben gekregen is ook duidehjk in een
flinkeverminderingvandeopbrengstaandrogestofvandebietentotuitinggekomen,
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TABEL 34 Verband tussen bemesting, hartrotaantasting, opbrengst en houdbaarheid (% gezond) van
bieten, die in 1958werden verbouwd op een oud proefveld dat indevoorafgaandejaren op de aangegeven
wijze werd bemest.De cijfers van de B-werkingzijnIgemiddeld van 24 objecten, die van Na-werking van
16 objecten
Hartrotaantasting in okt. '58
Heart rot infection in Oct. '58
Bemesting
Fertilization

Opbrengstdsbiet
D.m. prod, beets
kg/are

%gez.nabewaren
in proefkuil
tot 28mei
% healthy after
storage in exp.
clampuntil28May

% aangetaste
bieten
%infectedbeets

mate van
aantasting3
rateofinfection3

geen borax/without borax

65

26

99

82

10kg borax/ha1

13

3

118

84

geen Na / withoutNa

44

17

107

82

100kg Na 2 0 alschs2
100kg NaiO asChilean
nitrate*

35

13

110

86

100kg Na a O alsNaCl2
100kg NazO as NaCl2

40

16

108

80

1

eenmaal toegediend in het voorjaar van 1955/ appliedonce inthespringof1955
jaarlijks gedurende '55, '56 en '57 gegeven aan een gras-klavermengsel/annuallyappliedto agrass/
clover mixtureduring 1955, '56and'57
3
100= allebietenernstigziek,bladgeheel afgestorven. Alle bieten van een veldje kregen individueel een
cijfer voor hartrotaantasting. De som van deze cijfers gedeeld door het aantal bieten geeft de mate van
hartrotaantasting weer/ 100 = all beets seriouslydiseased, foliage completelydead.All beets of a plot
weregiven appraised valuesfor heart rot infection. The sum-totalof these values dividedby the numberof
beetsindicates thedegree of heartrot infection
2

TABLE 34 Relationbetweenfertilization, heartrot infection, production andkeepingqualities (%healthy)
ofbeets,which weregrownin1958onanoldexperimentalfieldwhich hadbeenfertilized in the indicated way
inprevious years. ThedataonB-effectareaverages of 24treatments,thoseonthe Na-effectof16treatments

dochvrijwelnietindehoudbaarheid van debieten.Ditkomtookduidelijk tot uiting
infig.23.
droge stof (1)
dry matter
kg/are

°/o gezond (2)
% healthy

120 \16

\
110
16

\

v>
10 \

100

J°

•

10

10

86

-2 -

10

100

1
10

FIG. 23 Verband tussen de mate van hartrotaantasting(zienoot 3bijtabel 36)en(1)deopbrengst aan
droge stof van de bieten en (2) het %gezond na bewaren.Decijfers bijdepuntengevenhetaantal veldjes
weer waarvan het betrokken punt een gemiddelde is

1

'

-1

20
30
10
mate von hartrotaantasting
degree of heart rot

FIG. 23 Relation between the degree of heart rot
infection(videnote3,table36) and(1) theproduction
of dry matterof thebeetsand(2) the %healthy after
storage.Thefiguresnearthepoints denotethe number
ofplots of which thepointconcernedisan average

Integenstellingtot deduidelijkeinvloedvandematevanziekzijn opde opbrengst,
blijkt de hevigheid van de aantasting vrijwel geen invloed op de houdbaarheid te
hebben. Dat ook dezwaar aangetaste bieten, diebij het inkuilen reeds min ofmeer
ernstig aangetaste koppen vertoonden, vrijwel evengoed houdbaar waren als de
bietenmetgeringeofgeenhartrot-symptomeniswelzeer frappant.
Inverbandmetdeintabel33vermeldeproefisvanbelangdatderottingvandemet
borium bemeste bieten hier zeker geen gevolg geweest kan zijn van overdosering.
Hetisveeleerfrappant datde3jaargeledengegevenboraxbemestingnogzoduidelijk
inhetgewastotuitingisgekomendandatervanoverdoseringsprakekanzijn.Blijkbaar breidt het door borium-gebrek veroorzaakte droge rot in de kop van de biet
zich niet sterk uit bij de bewaring en wordt ook overigens de houdbaarheid van de
aangetaste bieten niet verminderd. Bij inkuilen van een partij bieten waarin hartrot
voorkomt heeft het waarschijnlijk nauwelijks zin de zwaarst aangetaste bieten uit te
zoeken en het eerst op te voeren.
In tegenstelling tot de algemene aanvaarde praktijkervaring dat door hartrot aangetastepartijenbieteneerderrottendangezondepartijen,blijktuitonsonderzoekhet
hartrot op zichzelf genomen vrijwel geen invloed te hebben op de houdbaarheid en
wordt door borax-bemesting - dieweleenduidelijke invloed heeft opde hartrotaantasting en op de opbrengst van de bieten - de houdbaarheid van de bieten vrijwel
niet verbeterd.
In de praktijk komt hartrot meestal voor op arme zandgronden - b.v.jonge ontginningsgronden diezelden stalmest krijgen (19)- in het algemeen op gronden waar
ook verder wel het een en ander aan een harmonische voeding van de bieten ontbreekt. Waarschijnlijk is de slechte houdbaarheid van door hartrot aangetaste partijenbietenindepraktijk inhoofdzaak eengevolgvandeo.a.methartrot samengaande slechte vruchtbaarheidstoestand van het perceel waarop de bieten gegroeid zijn.
In ditverbandisinteressant, dat indeproefvan SPRENKELSteSt.Anthonisdehoudbaarheidvandemetchilisalpeter bemestebietenaanzienlijk beterwasdandievande
metnatronsalpeter + borax bemeste.letsdergehjks komt tot uitingintabel 34. De
houdbaarheid vandebietenvandeveldjes diedriejaarlangeenkleinechs-bemesting
hebben ontvangen,wasgemiddeld duidelijk het beste.Ondankshetfeit, dat opdeze
veldjes gemiddeld 35%van de bieten door hartrot waren aangetast en dat het gemiddeld aantastingscijfer 13 was,wasdehoudbaarheid vandebieten gemiddeldtoch
beter dan dievan develdjes diein 1955borax hadden gehad, waardoor slechts13%
vandebietendoor hartrot waren aangetast enhetgemiddeld aantastingscijfer slechts
3was.Borium-gebrek enhartrot opzichzelf genomenzijn blijkbaar geen belangrijke
factoren voor de houdbaarheid.
Misschien zijn ook ander sporenelementen van belang. Het is denkbaar, dat de
gunstigewerkingvanchilisalpeternietalleenaandeerinaanwezigenatriumenborium
moet worden toegeschreven, doch dat b.v. het jodium op lichte zandgronden een
belangrijke rol speelt. Uit proeven van LEHR (mondelinge mededeling) is gebleken
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dat jodium de biet in het algemeen meer weerstand geeft. O.a. net optreden van
wortelbrand wordt er duidelijk door verminderd.

4.2.7 Fosfaat
Door verscbillende schrijvers (68, 221) is de veronderstelling geuit, dat een goede
fosfaatvoorziening van belangisvoor dehoudbaarheid van debieten. Bij ons onderzoekkonditinhetalgemeennietwordenbevestigd.Bijhetproefveld U 653, waarvan
TABEL 35 Opbrengstenhoudbaarheid vanbieten,diemetdeaangegeven hoeveelhedenfosfaat zijn
bemest.Bieten afkomstig van proefveld U 653en bewaard ineensmalle proefkuil

kg P 2 0 5 /ha

Verse bietenopbrengst ton/ha
Fresh beetproduction tons/ha

%gezond
%healthy

0
30
70
120
220

41
47
44
48
46

87
87
88
90
90

TABLE 35 Productionand keeping qualitiesof beets whichhave been fertilized with the indicated
amountsofphosphate. Beetscomingfrom experimentalfieldU653 andstoredinanarrowexperimental
clamp
TABEL 36 Opbrengst en houdbaarheid na bewaring in een smalle proefkuil van bieten die welen
nietmetfosfaat zijn bemest.Decijfers zijngemiddeldvan37proefvelden indeGeldersevalleiin1953

Bemesting/ Fertilization
N, K en Mg + 100kg P2Os/ha
N, K andMg + 100kgP20s/ha
N, K en Mg,geen fosfaat
N, K andMg, withoutphosphate

Droge-stofopbrengst
DrymatterproductionkgIare
110
109

%gezond
%healthy
36
35

TABLE 36 Production and keeping qualities after storagein a narrowexperimentalclampof beets
which havebeenfertilized with phosphateor not. Thedata are averages of 31 experimentalfieldsin
the Gelderse Valleiin 1953

deresultaten in tabel 35worden vermeld, kan noggesproken worden van een kJeine
verbeteringvandehoudbaarheid doorP-bemesting.Bijonsonderzoekinde Gelderse
Vallei echter, waar de opbrengst weinig reageerde op de P-bemesting, werd ook de
houdbaarheid er nauwelijks door belnvloed, zoals tabel 36laat zien. De resultaten
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TABEL 37 Opbrengst en houdbaarheid van voederbieten afkomstig van veldjes zonder fosfaatvoorraadbemestingenlageP-toestand envanveldjesmetgrotefosfaat-voorraad-bemesting enhogere
P-toestand, elk bij bemesting met verschillende hoeveelheden fosfaat bij het zaaien, van het in 1948
aangelegde fosfaatproefveld OGe 866. De cijfers zijn gemiddeld van de bewaring in koelcellen en
proefkuilen in 1956/1957
P-voorraadP-citr. cijfer
bemesting
P-citric acid P-stock-dressing
in 1956
in 1948
kg P 2 0 5 /ha

'-bemesting bij
het zaaien
P-fertilization
at sowing
kg P 2 0 5 /ha

Bieten
ton/ha
%gezond
Beets Gemiddeld %healthy
tons/ha Average in 1956/*57

Gemiddeld
Average

35

0
0
0

0
50
90

90
99
100

96

44
53
49

49

49

1000
1000
1000

0
50
90

98
99
103

100

47
40
41

43

TABLE 37 Production andkeepingqualities offodder beets,comingfrom plots -without aphosphate
stock-dressinganda low P-statusandfrom plots with alargestock-dressing ofphosphateandahigher
P-status, eachfertilized withdifferentamountsofphosphateat sowingof thephosphate-experimental
field OGe 866 started in 1948. Thedata areaverages of storagewithartificial cooling andstorage in
clamps in 1956/1957
TABEL 38 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren in een smalle proefkuil tot 17 juni van voederbieten die in 1957 zijn verbouwd op het sinds 1932 onveranderd voortgezette P-trappen proefveld
OGe 84te Ruurlo
Sinds 1932voortgezette Gemiddeld P citr-cijfer
jaarlijkse P-bemesting
AveragePcitric
AnnualP-fertilization
acidnumber
continuedfrom 1932 onwards
in 1956

Droge-stofopbrengst bieten
Dry matterproduction beets
kg/are

%gezond
% healthy

geen fosfaat
withoutphosphate

39

62

76

200kg super/ha

45

87

77

400kg super/ha

72

102

57

800kg super/ha

110

99

48

TABLE 38 Production and keeping qualities after storage in a narrow experimental clamp until
June17th offodderbeetswhichhavebeengrownin1957 intheP-levelexperimentalfieldOGe 84 which
hasbeencontinuedin thesamewaysince 1932 atRuurlo

van het proefveld OGe 866,diein tabel 37zijn samengevat,gevenaan, dat door een
jaarlijkse lichte fosfaat-bemesting de houdbaarheid verbeterd kan worden, maar dat
door eengrotevoorraadbemesting, gecombineerd meteenflinkejaarlijkse bemesting,
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dehoudbaarheid weerduidelijk kanafnemen. Ookdeintabel38samengevatteresultatenvannetvelejarenvoortgezetteproefveld OGe84,waardoorvoortgezettezware
fosfaat-bemesting, hogeP-waardenzijnbereikt, gevenaan,datbijzeerruime fosfaatvoorziening een minder goede houdbaarheid kan optreden in vergelijking met een
normale bemesting.
Vermeld zij nog, dat evenals bij het onderzoek in de Gelderse Vallei ook bij de
interprovinciale proefserie 26in 1958- waarbij een normale fosfaat-bemesting werd
gegeven - geen fosfaat-gebreksverschijnselen in het gewasen geen duidelijke samenhangtussenP-alcijfer van de grond en de houdbaarheid van de onderzochte bieten
werdgevonden.
Overzienwealleverzameldegegevens,danishetwelwaarschijnlijk, datinNederland
defosfaatvoorziening vrijwelnooithetknelpuntzalzijninverbandmetdehoudbaarheid van de bieten. Uit tabel 37wordt de indruk verkregen dat een matige fosfaatbemestingbij hetzaaien het besteis.Uit tabel 37en 38wordtwaarschijnlijk dat ook
bij de fosfaatbemesting overdaad schaadt. In het algemeen is het wel duidelijk, dat
het geenzinheeft terverbetering van dehoudbaarheid van debieten een stevigefosfaat-bemesting toe te dienen of te trachten door middelvan een zware voorraad-bemestingmetfosfaat het P-cijfer van degrond teverhogen. Een kleine fosfaat-bemestingzalwelnooit kwaad kunnen doch meestalgunstigwerken. In tegenstelling hiermeewordt de opbrengst meestalietsverhoogd doorfosfaat-bemesting, dochvaakzal
slechts een matige fosfaat-bemesting rendabel zijn.

4.2.8 Chloride, sulfaat en nitraat
Bijzijn onderzoek naar hetoptredenvan symptomen vannatrium-gebrekvond LEHR
(144, 145)dat bij voederbieten het loofin het algemeen lichter van kleurwordt door
een bemesting met natrium en dat dit sterker was wanneer het natrium alschloride
in plaats van als nitraat was gegeven. Toedienen van veelchloride had de vorming
van veelweliger en lichter gekleurd loof tengevolge, terwijl bij bemesten met nitraat
het loof meer steil en iets donkerder van kleur bleef. De symptomen van natriumgebrek werden in het algemeen eerder opgeheven wanneer het natrium in de vorm
van nitraat in plaats van als chloride werd toegediend. Waarschijnlijk omdat het
natrium uit nitraat sneller wordt opgenomen dan uit chloride. Omna te gaanwelke
invloed de K-Na-verhouding van de toegediende meststoffen uitoefent op de groei
endeopbrengst vandebietenenophet optredenvan Na-K-gebreksverschijnselenin
het gewas, zijn door LEHR o.a. proeven genomen waarbij bemest werd met 10 kg
aequivalenten perha Ken/of Na inwisselendeverhouding en in de vorm van chloridenennitraten.Intabel39wordendeopbrengst-enbewaarresultaten vandebieten
van vier van dergelijke proefvelden gemiddeld weergegeven.
De hoogste opbrengst en de beste houdbaarheid werden verkregen bij bemesting
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TABEL 39 Opbrengsten houdbaarheid van bieten diebemestzijn met 10kgequivalenten perha Na en/of K, als
chloride of als nitraat. De cijfers zijn gemiddelden van vier proefvelden van de Landbouwkundige Dienst voor
Chilisalpeter en tevens gemiddeld van verschillende bewaarmethoden in koelcellen en in proefkuilen
Kationen/Cations
Anionen
Anions

3/3 Na

2/3 Na
1/3 K

1/3 Na
2/3K

3/3 K

Gemiddeld
Average

ds/d.m. % gezond
kg/are %healthy

ds/d.m. % gezond
kg/are %healthy

ds/d.m. %gezond
kg/are %healthy

ds/d.m. %gezond
kg/are %healthy

ds/d.m. %gezond
kg/are %healthy

NO3-

100

53

100

60

102

61

101

59

101

58

ci-

97

56

98

61

99

60

97

58

98

59

98

55

99

60

101

61

99

59

99

58

Gemiddeld
Average

TABLE 39 Productionand keeping qualitiesof beetsfertilized with 10 kg equivalents per ha Na and/or K as
chloride or nitrate. Thedataareaverages offour experimentalfieldsof theAgriculturalServicefor Chilean Nitrate
andalsoaverages of differentstoragemethods withartificialcoolingand inclamps

met Na + K samen. De anionen NO3- en CI - hebben geen invloed gehad op de
houdbaarheid.
DeN.V.Nederlandse KaliImport Mij.vergeleekdewerkingvansulfaat- enchloorhoudende kalimeststoffen optweeproefvelden diedriejaar opdezelfde wijze werden
bemest. In het derdejaar werden voederbieten verbouwd, waarvan de houdbaarheid
door ons werd onderzocht. De invloed van de bemesting met CI of SO4blijkt uit
tabel40.
De met K2SO4bemeste bieten waren aanmerkelijk beterhoudbaardande metKC1
bemeste. Verder heeft debemesting metK2SO4zowelhetdroge-stofgehaltealsdeopbrengst aandrogestof van debietenduidelijk verhoogd.
TABEL 40 Opbrengst, droge-stofgehalte en houdbaarheid van voederbieten bemest met KC1 of
K2SO4enbewaard ineenkoelceleneensmalleproefkuil. Decijfers zijn gemiddeld van4kalitrappen
van twee proefvelden van de N.V. Nederlandse Kali Import Mij

Bemesting
Fertilization

K-60/ KCl
z.k. / KiSOi

Ds-opbrengst
Ds-gehalte
bieten
bieten
Drymatter
D.m. content
productionkg/are
beets
123
131

17,3
17,8

%gezond / % healthy
Koelcel
Artifically
cooled

Proefkuil
Exp. clamp

Gemiddeld
Average

33
45

29
32

31
38

TABLE 40 Production, dry matter contentandkeepingqualities offodder beetsdressed withKClor
KiSOi andstoredwith artificialcoolingandin anarrow experimentalclamp.Thedataareaverages of
4 K-levelsof twoexperimentalfieldsof theN.V. Kali-ImportMij
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In het veld was het verschil in groeitype tussen de met Cl~ en met SO4- bemeste
bieten duidelijk te zien. De met chloor bemeste bieten hadden meer enweliger loof,
terwijl de met sulfaat bemeste bieten minder loof hadden, dat donkerder van kleur
ensteilerwas.Methetmindereloofhadden demetsulfaat bemestebietengemiddeld
echter toch eenhogere opbrengst aan drogestof vandebieten opgebracht. Blijkbaar
kansulfaat-bemestingvanbelang zijn, zowelter verhoging van het droge-stofgehalte
endeopbrengst vandebieten,alsook terverbeteringvandehoudbaarheid.
Het isin ditverband interessant, dat bij dein tabel25vermelde resultaten demagnesium-bemesting gemiddeld steeds een verhoging van de droge-stofopbrengst van
de bieten heeft gegeven wanneer met MgSC>4 was bemest, terwijl de bemesting met
MgCOa gemiddeld geen resultaat heeft opgeleverd. Ongetwijfeld werkt magnesium
vluggerwanneerhet alsMgSC>4wordtgegeven,dochhetisnietonwaarschijnhjk, dat
daarnaast het SO4ook als zodanigvan belangisgeweest.

4.2.9 Stalmest
In depraktijk wordenvoederbieten oplichtezandgronden vrijwel altijd met stalmest
bemest, omdat men uit ervaring weet, dat de voor een storing in het voedingsevenwicht en voor dichtslaan van de grond en slechte structuur hoogst gevoehge bieten,
anders vrijwel niet tot goede opbrengsten te brengen zijn. Stalmest en organische
meststoffen in het algemeen zijn vooral op lichtezandgronden van belang door hun
bufferend vermogen, hun gunstige invloed op de structuur en degrond-water-luchtverhouding van de grond en tenslotte door hun gehalte aan verschillende sporenelementen. Door een stalmest bemestingwordtin hetalgemeen dan ook duidelijk de
TABEL 41 Opbrengst en houdbaarheid van aldan niet met stalmest bemeste bietengemiddeld over
36proefvelden in 1953/1954

x> . - , « . , . .
BemestingIFertdizatwn

1. 150kgN, 100kgP2O5,300kg
K2Oen 75 kg MgO per ha
2. Alleen N, Pen K als 1
Solely N, PandKas1
3. N,PenKals1+ 30tonstalmest
N,PandKas 1 + 30ton
farmyard-manure

_,
,,
j u- x • % gezond na bewaren in een
Opbrengst ds van de bieten ,n
proe fkuil tot 25juli
Productwn dry matter beets o/o healthy after storage in an
experimentalclampuntil25July

110
107
118

36
34
41

TABLE 41 Production andkeepingqualities 0/beetsfertilized ornot withfarmyard-manure, averages
of 36experimentalfieldsin 1953/1954
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opkomst, degroeien de ontwikkelingvan debieten oplichtezandgronden bevorderd,
terwijl ook de gezondheid van het gewas gunstig wordt beinvloed, zoals op onze
proefvelden herhaaldelijk tot uiting is gekomen. Het ligt voor de hand dat een stalmest-bemesting vooral op lichte zandgronden dan ook gunstig moet zijn voor de
houdbaarheid. Bij het onderzoek in de Gelderse Vallei in 1953/1954 had stalmestbemesting gemiddeld duidelijk een verhoging van de opbrengst en verbetering van de
houdbaarheid tengevolge zoals tabel 41 laat zien.
Er kwam een lichte tendens naar voren, dat de stalmest-bemesting vooral gunstig
werkte opgronden met lagepH, laag Mg-gehalteenlaagK-getal,in het algemeen dus
op gronden met een geringe bodemvruchtbaarheid.
In 1957kregen wij de beschikking over bieten afkomstig van het proefveld OGe 991,
gelegen op zware rivierklei met 75% afslibbaar. Zonder stalmest was het percentage
gezond van de bieten na bewaren in een smalle proefkuil tot 17juni gemiddeld 56
tegen 61van de met stalmest bemeste bieten. Ook op deze zware grond heeft de stalmest dus gunstig op de houdbaarheid gewerkt.

4.2.10 Beregenen
De vochtigheid van het milieu tijdens de oogst en de bewaring van de bieten is van
groot belang voor een goede houdbaarheid (zie 3.5.2 en 12en 26). Het lijkt daarom
waarschijnlijk, datdevochtigheid van degrond tijdens degroeivan debieten eveneens
vanbelangzalzijn. In Amerika vond GASKILL(98)eenduidehjke positieveinvloed van
bevloeiing op de houdbaarheid van de bieten. Ook in Denemarken vond KOLPIN
RAVN (135) dat bieten die op vochtige grond waren gegroeid beter houdbaar waren
dan bieten van droge gronden die in ernstige mate van de droogte te lijden hadden
gehad. Het isechter nietwaarschijnlijk, dat dezefactor inonsland inhetalgemeen een
grote invloed zal uitoefenen. Al is de vochtvoorziening op vele bietenpercelen zeker
niet optimaal, ernstige verdrogingsverschijnselen komen in ons land toch slechts bij
uitzondering voor. In 1959 bleek de houdbaarheid van bieten die tijdens hun groei
zeer ernstig van de droogte hadden geleden, doch dielaat waren geoogst, zodat ze ten
voile hadden kunnen profiteren van de late regenval in de tweede helft van oktober
en in november, heel goed te zijn. Alleen van de verdroogde bieten, die nog voor de
regenval waren geoogst en die zich dus niet door een flinke wateropname hadden
hersteld, bleek de houdbaarheid in het algemeen slecht. In verband hiermee kan
worden verwacht, dat beregening van percelen bieten gedurende de zomermaanden,
geen grote invloed op de houdbaarheid zal hebben. Het gaat er waarschijnlijk meer
om hoe de vochtigheid van de grond en de lucht is tijdens de oogst en de bewaring
van de bieten. De gevolgenvan eventueel gedurende degroei geleden droogte, kunnen
door voldoende vocht aan het einde van het groeiseizoen waarschijnlijk weer grotendeels te niet worden gedaan.
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In 1955 kregenwijmonstersbietenvaneenberegeningsproefveld waarbij welenniet
beregende veldjes werden vergeleken.
TABEL 42 Opbrengst,gehalte aan asbestanddelen in de droge stof en houdbaarheid na bewaren in
eenkoelcelbij6°Cvanvoederbieten afkomstig van optimaalberegendeveldjes envan veldjes zonder
beregening, van het proefveld CI 2003 in 1955

Ds/D.m.
kg/are

Asbestanddelenin %vands
Ash-contentin%ofdrymatter
K20

Na 2 0

MgO

% gezond na bewaren
% healthyafter storage

CaO

Optimaal beregend
Optimaloverheadirrigation

149

1,9

0,6

0,07

0,33

67

Geen kunstberegening
Withoutoverheadirrigation

89

2,3

0,8

0,19

0,43

84

TABLE 42 Production,ash-contentin dry matter and keeping qualitiesafter storage with artificial
cooling at 6°C offodder beets comingfrom plots withoptimaloverhead irrigation andplotswithout
overhead-irrigationof theexperimentalfieldCI2003 in 1955

1955waseenvrijdroogjaar,deberegeningheeft dan ookeenenormeverhogingvan
de opbrengst aan droge stof van de bieten tengevolge gehad. De houdbaarheid is
echterduidelijk verminderddoor deberegening. Deverklaringhiervan iswaarschijnlijk te vinden in de onvoldoende vruchtbaarheids- en bemestingstoestand van de
zeer lichte zandgrond te Bakel waarop het proefveld was aangelegd. De beregende
bietenzijnzohardgegroeid,datdaareigenlijk ookeenzwaarderebemestingofbetere
vruchtbaarheidvandegrond bijbehoord zouhebben. Hetgehalteaan K Na, Mgen
Cavandeberegendebietenwasdan ook aanzienlijk lagerdanvandenietberegende.
Uit onderzoek naar desamenhang tussen deminerale samenstellingvan debietenen
de houdbaarheid (27) hebben wij de indruk gekregen dat een hoog gehalte aan asbestanddelen in het algemeengunstigisvoor dehoudbaarheid. Het isdaarom waarschijnlijk, datdeongunstigewerkingvandeberegeningeigenlijk terugtevoerenisop
een disharmonie in devoeding van de beregende bieten waarbij de grond en debemestingniet ophetleverenvan eenzohogeopbrengst wareningesteld.
In 1955hebben weverder nog monsters bieten bewaard afkomstig van eenberegeningsproefveld te Beesel,waarbij viervochttrappen werden toegepast. Tabel 43 geeft
enkele resultaten.
Deberegeningheeft eengroteinvloed gehad opdeopbrengst aan drogestofvande
bieten. Deinvloed opdehoudbaarheid isechter onduidelijk dooruiteenlopen vande
objecten.
Hoeweldeinvloed van deberegening opdehoudbaarheid van debietennietgeheel
duidelijk is,lijkthettoch,medeopgrondvandeervaringenindepraktijk inhetzeer
drogejaar 1959(zie 3.5.2), zeer waarschijnlijk, dat beregening indezomermaanden
94

TABEL 43 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren in een koelcel en smalleproefkuil van voederbieten afkomstig van veldjes met verschillende beregeningsintensiteit

Beregening/Irrigation

mm neerslag met
kunstberegening
mmprecipitation
at overhead
irrigation

1. onberegend
without overheadirrigation
2. beregendbijuitdrogentoteenvochtspanning van 60 dm waterkolom
overhead irrigation at desiccation
until a moisture tension of 60 dm
watercolumn
3. beregendbijuitdrogentoteenvochtspanning van 40 dm waterkolom
overhead irrigation at desiccation
until a moisture tension of 40 dm
watercolumn
4. varierendtussen2en3, aanvankelijk
als 2later als 3
varyingbetween2and3,initiallyas2
lateras3

Opbr. ds biet
D.m.prod, beets
kg/are

%gezond
%healthy

78

57

120

135

52

180

125

53

120

126

60

0

TABLE 43 Production andkeepingqualities after storagewithartificialcooling and in a narrowexperimentalclampoffodderbeetscomingfrom plots with differentratesofoverheadirrigation

tijdens de groei van de bieten, in het algemeen weinig invloed zal hebben opde houdbaarheid. Alleen wanneer bij onevenredige bemesting of slechte vruchtbaarheidstoestand van de grond, de overige nutrienten op de beregende percelen relatief in het
minimum gaan komen, kan beregening waarschijnlijk een belangrijke vermindering
van de houdbaarheid tengevolge hebben. Hieruit zou volgen, dat evenals voor het
verkrijgen van optimale opbrengsten op beregende percelen, de bemesting aan die
hogere opbrengsten moet worden aangepast, ook voor de houdbaarheid aanpassing
van de bemesting aan de beregening noodzakelijk is.

4.3

V R U C H T B A A R H E I D S T O E S T A N D VAN DE G R O N D
EN RESISTENTIE TEGEN R O T T I N G

In hetvoorgaande hoofdstuk werd dereactievan dehoudbaarheid opde verschillende
bemestingsfactoren afzonderhjk nagegaan. Hierbij kwam naar voren, dat er onderlingeinteracties tussen dezefactoren optreden. Het bleek echter niet mogelijk uit deze
afzonderlijke proeven een goed beeldvan de samenhang tussen deinvloeden van deze
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factoren te verkrijgen. Door het Bodemkundig Instituut te Groningen wordt de samenhang en onderlinge wisselwerking van de factoren die de bodemvruchtbaarheid
bepalen o.a. bestudeerd metbehulpvan grote seriesproefvelden. In 1953werddoor
het Bodemkundig Instituut in samenwerking met het voormalig Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek een dergelijke proefserie met voederbietenaangelegd,waarbij deinvloed van de bemestingin samenhang met devruchtbaarheid van
de grond op een veertigtal proefvelden in de Gelderse Vallei werd onderzocht (30).
Door ons werd hierbij tevens de houdbaarheid van de geoogste bieten bestudeerd.
Zoals uit het onderstaande blijkt, bieden de resultaten van een dergelijke proefserie
meer kans om de samenhang tussen deverschillende bodemvruchtbaarheidsfactoren
te onderkennen.
Deinvloed van debemestingwerd bestudeerd door opveertigproefvelden eenvolledigebemestingmet 150kgN alskas, 100kgP2O5 alssuper, 300kgK2OalsK-60,
75 kg MgO als kieseriet en 100 kg borax (schematisch = NPKMg)tevergehjken
met o.a. objecten waarbij of geenK(NP-Mg),ofgeenMgwerdgegeven(NPK-),of
beide meststoffen tegelijk achterwege werden gelaten (NP--).
Monsters van 100bieten van dezeproefvelden werden tot halfjuli bewaard in een
smalleproefkuil. Bijhetopruimen werddehoudbaarheid vandebietenuitgedruktin
kggezondbietenweefsel per 100kguitgekuildebieten.Aangezienalleobjectenvan de
geheleserievan36geslaagdeproefvelden inhethoudbaarheidsonderzoek werdenopgenomen kon de samenhang met grond diepgaand worden bestudeerd.
Voor het weergeven van de verschillende relaties werd een aantal meervoudige
regressie-analysen gemaakt (zie 2.9). Omdevergelijkingen beterleesbaar temaken,
zijn de getalswaarden van de verschillende factoren gedeeld door hun gemiddelde
waarde.Iederefactor isdaardoorvandezelfdegrootte-ordegeworden- n.l. gemiddeld
1- en heeft ongeveer dezelfde spreiding van 0,3tot 1,8.
Devolgende symbolen zijn ingevoerd:
H
= houdbaarheid = %gezond na bewaren
O
= opbrengst bietenin kgdroge stof per are
K-getalvan degrond
k
=
^
;0,3<k<l,8
m

=

Mg-gehaltevan degrond
—
;0,3<m<l,8

P

=

pH van de grond
^
; 0,75 < p < 1,25

o

=

opbr. bieten kgdroge stof per are
^

;0,3<o<l,8

HM = verbetering van de houdbaarheid door Mg-bemesting
OM = verbetering van de opbrengst door Mg-bemesting
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HK = verbetering van dehoudbaarheid door K-bemesting
OK = verbetering van de opbrengst door K-bemesting
a
= K-bemesting = 0of 1 (d.i.0of 300kgK 2 0 per ha)
/S

= Mg-bemesting = 0 of 1 (d.i. 0 of 75 k g M g O p e r h a )

4.3.1 p H , K-getal en Mg-gehalte van de g r o n d
I n vergelijking [9]isdeh o u d b a a r h e i d enin [10]isdeopbrengst berekend als functie
van de p H ,h e t K-getal en het Mg-gehalte v a n de grond. I n beide gevallen zijn de

produkten en de kwadraten van de drie factoren eveneens in de berekening opgenomen, omeventueleinteracties ofkromlijnige samenhangen optesporen.
H = —11,7+ 40,4(k x m)—31,7k2—35,8 (m x p) + 34,8 k + 37,2p 2
[9]
O = — 245 — 38(k x m)+ 229k— 182(p x k) + 48m+ 300p
[10]
TABEL 44 Overzicht van de percentages verklaard en de kansen op toevallige samenhangen bij de
vergelijkingen [9)en [10),voor betekenis symbolen zie pag. 96

Percentageverklaardv.h. oplossingsgezelschap
Percentage of the total sumofsquares attributable to
regression
1 het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup
\ factor: ( k x m )

}

(m xp)

P% van /
P%of

P2

1
1

k2

1

m

1

k
p

(P x k)

Hverg. [9]
H equation [9]

Overg. [10]
O equation[10]

35

59

5-2,5

<0,1

5-2,5
5-2,5
5-2,5
>25
10-5

>25

—
—
—

5-2,5
25-10
25-10

—
10-5

—

TABLE 44 Survey of thepercentages of the total sum of squares attributableto regression and the
reliabilityof thevariousfactors. Forlistofsymbolsseepage 125

Blijkens tabel44kunnen debij deproefvelden in de Gelderse Vallei gevonden verschilleninopbrengstvandebietenvoor 59%wordenverklaarduitdepH,hetK-getal
en het Mg-gehalte van de grond, terwijl deverschillen in houdbaarheid slechtsvoor
35% worden verklaard. Misschien ishet kleinere percentage verklaard van dehoudbaarheid eengevolgvan debij debewaringin eensmalleproefkuil opgetreden spreiding in houdbaarheid door toevallige oorzaken, muizenvraat e.d. Er is echter een
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betrouwbare samenhang tussen het oplossingsgezelschap en zowelde houdbaarheid
als de opbrengst van de bieten.
Dewerkingvaniederefactor invergelijking [9]en [10]isbeteraftelezen,wanneer
we de vergelijkingen in stukken verdelen.
+ m x (+ 40,4k•
-35,8p)
[9a]
H=
[9b]
+ px (+37,2/>- 35,8 m)
H=
35,8
x m= 0,48 m
minimaal bij p =
74,4

H=

o=
o=
o=

+ k x (+ 34,8+ 40,4m—31,7k)
+ 34,8 + 40,4m
maximaalbij k
63,4
. + m x (—38 k + 48)
. + p X( — 1 8 2 k + 300)
. + k x (— 182p—38 m + 229)

[9c]
= + 0,55 + 0,64m
[10a]
[10b]
[10c]

FIG. 24 Verband tussen het Mg-gehalte van de grond en de
houdbaarheid van voederbieten in samenhang met het K-getal
en de pH van de grond
A = K-getal / K-value 8
1 = pH 3,85
B = K-getal / K-value 22
2 = pH 4,75
C = K-getal /K-value 36
3 = pH 5,65

Mg mg/kg grondrsw'O

FIG. 24 Relation between the Mg-content of the soil and the
keeping qualitiesoffodder beets, withregardto the K-value and
thepH of the soil

In fig. 24 t/m 29 zijn deze samenhangen gransch voorgesteld.
Bijbeschouwingvandeopbrengstreactielatenfig.27envergelijking [10a]zien,dat
eenhogerMg-gehaltevandegrondgemiddeld (bijk = 1,K-getal = 20)een hogere
opbrengst geeft en dat dit sterker is,wanneer het K-getal van de grond laag is. Bij
hoog K-getalwerkteentoenemend Mg-gehaltevan degrond daarentegen ongunstig.
Uitvergelijking [10b] enuitfig.28blijkt, datbijtoenemendepHdeopbrengstvrijwel
altijd toeneemt.AlleenbijextreemhogeK-getallen(kgroterdan 300/182 = 1,65 dus
K-getal 'groter dan 36) geeft hogere pH geen toeneming van de opbrengst meer.
Vergelijking [10c]enfig.29latenzien,datdooreentoenemend K-getaldeopbrengst
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FIG. 25 Verband tussen de pH van de grond en de houdbaarheid van voederbieten, in samenhang met het K-getal en het
Mg-gehaltevan degrond
A = K-getalIK-value 18
B = K-getal / K-value 36
1 = Mg-gehalte/ content15mg/kggrond (soil)
2 = Mg-gehalte/ content60mg/kggrond (soil)

^fogtzond
%htolthy

/

/

V

FIG. 25 Relation between thepH of the soil and thekeeping
qualities offodder beets, withregardto the K-valueandtheMgcontentof thesoil

565 pH

weinigwordt verhoogd op gronden met een gemiddeldepH en Mg-gehalte (p enm
beide = 1 ) terwijl toenemend K-getal op gronden met lagepH enlaag Mg-gehalte
zeergunstigenopgronden met hogepH enhoog Mg-gehalte ongunstigwerkt opde
opbrengst.
Interessant is, dat de opbrengstverhoging door toenemend K-getal wordt verminderd door hogere pH en hoger Mg-gehalte en dat de werking van de pH en het
Mg-gehalte wordt verminderd door toenemend K-getal. Stellen we hoge pH, hoog
Mg-gehalte enhoogK-getaleenvoudigheidshalvegelijk metveelCa,veelMgenveel
FIG. 26 Verband tussen het K-getal van degrond en de houdbaarheid van voederbieten, in samenhangmet depH en het Mggehalte van de grond
A = Mg-gehalte/ content15mg/kg grond (soil)
B = Mg-gehalte/ content 46mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte/ content78mg/kg grond (soil)
1 = pH 2,85
2 = pH 5,65

FIG. 26 Relationbetween theK-valueof thesoilandthekeeping
qualitiesoffodderbeets,withregardtothepHandtheMg-content
of the soil
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FIG. 27 Verband tussen het Mg-gehalte van de grond en de
opbrengst van voederbieten in samenhang met het K-getal en
de pH van de grond
A = K-getal / K-value 8
1 = pH 3,85
B = K-getal / K-value 22
2 = pH 5,70
C = K-getal/ K-value 36

drogi stof
drymatttr
kg/»rt

/ A ,

FIG. 27 Relation between the Mg-content of the soil and the
yieldoffodderbeets,withregardto theK-value andthepH of the
soil

Mg mg/kg grond rso/O

Kionenindegrondennemenweaan, dat dezeionenelkaarindeplant kunnen vervangen(uiteraardbinnenzekeregrenzen),zodatheteruiteindelijk omgaat voldoende
(Ca + Mg + K)indeplant tekrijgen, dan ishetbegrpijelijk, datmeerK [10c]niet
erg belangrijk meer is (geen opbrengstverhoging meer geeft) wanneer reeds veel
Ca + Mgaanwezigis.Evenzozalmeer Ca [10b]enmeer Mg [10a]niet belangrijk
meerzijnwanneerreedsveelKaanwezigis.Vergelijking [10]wijsterop,datvoorhet
bereiken van een optimale opbrengst, deionen K, Ca en Mgbinnen zekere grenzen
onderling vervangbaar zijn in de biet. Wanneer een element in voldoende mate voor
hetvervullenvanzijnspecifiekefuncties aanwezigis,kunnendeandere,nietspecifieke
functies, zoals b.v. het handhaven van een gunstige anion/kation verhouding, evengoed door andereionenverzorgdworden.
drogi stof
dry matttr
kg/arc
175 r

too

100

FIG. 28 VerbandtussendepHvandegrondendeopbrengst
van voederbieten, in samenhang met het K-getal en het Mggehalte van de grond
A = K-getal / K-value 8
B = K-getal / K-value 22
C = K-getal / K-value 36
1 = Mg-gehalte/ content15mg/kggrond (soil)
2 = Mg-gehalte/ content78mg/kg grond(soil)

«o

&oo

sso pH

FIG. 28 Relation between thepH of thesoilandtheyield of
fodderbeets,withregardtotheK-value andthe Mg-contentof
thesoil

FIG. 29 Verband tussen het K-getalvan degrond en deopbrengst van voederbieten, in samenhang met de pH en het
Mg-gehalte van de grond
A = Mg-gehalte / content15mg/kggrond (soil)
B = Mg-gehalte / content45 mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte / content78mg/kg grond (soil)
1 = pH 3,85
2 = pH 4,75
3 = pH 5,70

FIG. 29 Relation between the K-value of the soil and the
yieldoffodderbeets,withregardto thepHandthe Mg-content
of thesoil
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Ten aanzien van de houdbaarheid tonen vergelijking [9a] en fig. 24, dat deze bij
toenemend Mg-gehalte gemiddeld toeneemt. In tegenstelling tot de opbrengstreactie
blijkt die gunstige werking echter toe te nemen, naarmate het K-getal van de grond
hoger isen verder kleiner te worden naarmate depH van degrond hogeris.Vergelijking [9b]laatzien,dateentoenemendepHinhetgebiedvandetelagepH-waarden
bij eenhoog Mg-gehaltevan degrond, dehoudbaarheid ongunstig kanbei'nvloeden.
Dergelijke lage pH-waarden komen praktisch echter vrijwel niet voor zoals fig. 25
laat zien. Een toenemende pH werkt dan ook vrijwel altijd gunstig op de houdbaarheid, vooral wanneer het Mg-gehalte van de grond laagis.De samenhang tussen de
houdbaarheid en het K-getal van de grond is kromlijnig zoals vergelijking [9c]en
fig. 26laten zien. De maximale houdbaarheid wordt bereikt bij hoger K-getal naarmate het Mg-gehalte van degrond hoger is.Bijeenhoog Mg-gehaltewordt dan ook
debestehoudbaarheid verkregenbijeenhoogK-getal,bijeenlagerMg-gehalteechter
bij een lager K-getal. De beste combinatie ishoog K-getal samen met hoog Mg-gehaltevan degrond, depH heeft dan weiniginvloedmeer.
Uit het bovenstaande komt naar voren, dat bij deopbrengst kalium en magnesium
elkaar ten delekunnen vervangen- binnen zekeregrenzen doet het erniet toewelke
van detweekationen terbeschikkingstaat- terwijltenaanzienvande houdbaarheid
naast de totale hoeveelheid ook de K/Mg-verhouding zeer belangrijk is. Dit is in
overeenstemming met dedoor STUIVENBERGen POUWER(219)gevonden invloed van
de K/Mg-verhouding voor debewaarbaarheid van appels.
Interessant isverder, dat ten aanzien van dehoudbaarheid dewerkingvan eentoenemend Mg-gehaltewordt verminderddoor toenemende pH [9a]endat ten aanzien
vandeopbrengstheteffect vaneentoenemend K-getalwordtverminderd,zoweldoor
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een toenemende pH als door een toenemend Mg-gehalte van de grond. Zowel ten
aanzienvandehoudbaarheid alsvandeopbrengst vertonendepHenhet Mg-gehalte
vandegrondeenzekerecompenserendewerking.Dit kaneropwijzen, dat Caen Mg
elkaar enigszins kunnen vervangen. De resultaten van ons mineralenonderzoek (27)
waarbij desamenhangentussendeindebietaanwezigemineralebestanddelenwerden
bestudeerd, wijzen eveneensindierichting.OverigensmageenhogerepH slechtsten
dele gelijkgesteld worden met meer Ca in de grond. Zo ismet name het Mg-gehalte
van de grond duidelijk positief gecorreleerd met de pH. Verder is bekend, dat ook
debeschikbaarheid van het aanwezige magnesium toeneemt bij hogere pH.

4.3.2 Kali-bemesting en vruchtbaarheid van de grond
Indevorigeparagraaf werddeinvloedvandebodemvruchtbaarheid opdeopbrengst
en de houdbaarheid van de bieten besproken, zoals deze onafhankelijk van de bemestingtot uitingisgekomen. Met het oog opbemestingsadviezen is hetverder van
belangnategaan, hoededoor debemestingtebereikenverbeteringsamenhangtmet
depH, het K-getalen het Mg-gehalte van de grond.
TABEL 45 Overzicht van de percentages verklaard en de kansen op toevallige samenhangen bijde
vergelijkingen [11 ]en [12].Voor betekenissymbolenziepag.96
HKverg. [11]
HK equation [11]
Percentage verklaard v.h. oplossingsgezelschap
Percentage of the totalsum of squares attributableto
regression
1 het oplossingsgezelschap
/ thesolutiongroup
1 factor k
1
k2
1
(k x m)

]

(kx p)

P%van
P%of
)

(p x k)
(P x m)

i
/

P(mx p)

1
1\1

(Px/S)

m2
m

0

61

< 0,1

OK verg. [12]
OKequation [12]
23

1-0,1

5-2,5
2,5-1
25-10
5-2,5

25-10
5-2,5

—
—

25-10
2,5-1
10-5

<0,1
5-2,5
=£0,1
25-10
25-10
SS0.1

—
—

—
—
—
—
—

TABLE 45 Survey of thepercentages of the total sum of squares attributableto regression and the
reliabilityof thevariousfactors. Forlistofsymbolsseepage125
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In vergelijking [11] is de verbetering van de houdbaarheid, die wordt verkregen
door bemesten met 300 kg K2O per ha vergeleken met achterwege laten van de
K-bemesting, berekend alsfunctie van depH, het K-getalenhet Mg-gehaltevan de
grond en van de Mg-bemesting, waarbij de produkten en de kwadraten van deze
factoren eveneens in de berekening werden opgenomen. In vergelijking [12] is op
dezelfde wijze deverhogingvandeopbrengst diedoor K-bemesting wordt verkregen
berekend. Tabel 45 geeft een overzicht van de betrouwbaarheid.
HK = —64,6+ 235/3—227,8(0 Xp)+ 27,8k«+ 12(/3Xm)—15,8(/Sx k) —
—45,3k—13,7(k x m)—4,6m*+ 85,2p + 16,4m
[11]
OK = + 2 6 —36(pxk) + 24k2—36(kxm) + 33(pxm)—6,5(px/S)
[12]
Vergelijking [11]en [12]kunnen alsvolgtworden verdeeld:
HK = . . . + k(+27,9 k— 15,8/3—13,6m—45,3)
[11a]
15,8/3+ 13,6m + 45,3
d.i. minimaal bij k =
77-r
35,o

HK

HK
HK
OK

OK
OK
OK

wanneer met Mgisbemest, dus /S = 1
61,1+ 13,6 m
b i j k =
55^
wanneer geen Mgisgegeven, dus /?= 0
45,3 + 13,6m
b i j k =
5^8
= . . . + p (85,2—228/3)
= + p(+ 85,2) geen Mg-bemesting, /S= 0
= + p(— 142,8) welmet Mgbemest, /S = 1
= . . . + m ( + 16,4+ 12/?—13,6k—4,6m)
+ 16,4+12/3—13,6
k
u.i.maAiinaai uy in —
--- = . . . + /3(+235— 2 2 8 p + 12m—15,8k)
= . . . + k ( + 2 4 k —36p —36m)
+ 36p + 36 m
d.i. minimaal bij kJ —
.„
48
= . . . + p(+ 33 m—36 k—6,5/J)
= . . . + m(+ 33 p— 36 k)
= . . . + /?( - 6 , 5 p)

[lie]

[lib]
[lid]
[12a]

[12c]
[12b]
[12d]

Derelatieszijn grafischweergegevenindefiguren30t/m33.
Blijkenstabel45kandewerkingvandeK-bemestingopdehoudbaarheid voor60%
uit depH, het K-getal enhet Mg-gehaltevandegrondworden verklaard, terwijl het
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FIG. 30 Verband tussen devergrotingvan de houdbaarheid
door K-bemesting en het K-getal van de grond bij pH 4,52
en verschillende Mg-gehalten van de grond en wanneer al
dan nietmet Mgisbemest
A = Mg-gehalte/ content18mg/kggrond (soil)
B = Mg-gehalte/ content39mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte/content60mg/kg grond (soil)
0 = zonder Mg-bemesting/ without Mg-fertilization
1 = bemestmet75kgMgO/haIfertilizedwith75kgMgO/ha

vorgroting % gtzond
iiKftQS9 % htalthy

FIG. 30 Relation between the increasein keepingqualities
byK-fertilizationandtheK-valueofthesoilatpH 4.52andat
differentMg-contentsof thesoil,fertilized ornot withMg

effect op de opbrengst slechts voor 23%met deze factoren bleek samen te hangen.
Hieruitzichdegroteregevoeligheidvandehoudbaarheidsreactievoordeverhouding
waarin de kationen worden aangeboden.
Aldannietbemestenmet300kgK2Operhaiseenbelangrijke ingreepindevruchtbaarheidstoestand van de grond. Vooral voor de houdbaarheid is deze hoeveelheid
in velegevallenteveelvanhetgoede.
Bij beschouwing van vergelijking [11a]en [12a] en van fig. 30en 32zien we, dat
zowel de opbrengstverhoging als de verbetering van de houdbaarheid die door Kbemestingwordtverkregen,kleinerwordtbijtoenemend K-getalvandegrond.Wanneer nietmet Mgisbemestwordt deverbeteringvan dehoudbaarheid reedsspoedig
FIG. 31 Verband tussen devergroting vande houdbaarheid
door K-bemesting en de pH van de grond, wanneer niet en
wanneer welmet Mgisbemest
I = zonder Mg-bemesting/ without Mg-fertilization
II = bemest met /fertilized with75kg MgO/ha

vergroting °h gtzond
irtcrsast % htalttty

'
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FIG. 31 Relationbetween theincreaseinkeepingqualitiesby
PH K-fertilization andthepH ofthesoil,fertilized ornotwithMg

Fig. 32 Verband tussen de opbrengstverhoging door K-bemestingenhet K-getalvan degrond, bij pH 4,52enverschillende Mg-gehalten van de grond
A = Mg-gehalte/ content18mg/kggrond(soil)
B = Mg-gehalte/ content39mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte/ content60mg/kggrond(soil)

opsrtngstvcrmatrdering drog* stof
incriasl dry matter
kg/ira

FIG. 32 Relationbetweentheyieldincreaseby K-fertilization
andtheK-valueofthesoil,atpH4,52 anddifferentMg-contents
of thesoil
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negatief, hetgeenwilzeggendat debemestingdan tehoogisgeweestinverband met
dehoudbaarheid,terwijl deopbrengstreactieveellangerpositief blijft. Ditisin overeenstemmingmet dein4.2.2naar vorengekomentendens,dat deopbrengst nogkan
blijven toenemen bijhogereK-bemesting,terwijldehoudbaarheid alafneemt. Verder
blijkt, dat desamenhang tussen het effect van deK-bemesting enhet K-getal van de
grond, zowelbij deopbrengst alsbij dehoudbaarheid medebepaald wordt door het
Mg-gehalte van de grond, terwijl voorts bij de houdbaarheid ook de Mg-bemesting
een belangrijke invloed op het K-bemestingseffect heeft. Globaal genomen gaf de
bemestingmet300kgK2OperhaalleenbijlaagK-getaleenverbeteringvandehoudbaarheid, doch deze verbetering was aanzienlijk groter en bleef tot hoger K-getal
doorgaan, wanneer tevens met Mg was bemest. Enerzijds wijst dit erop dat de bemestingmet300kgK2Oaandehogekantisgeweestvoordehoudbaarheid enanderzijds dat voor een optimale houdbaarheid veelK samenhoort te gaan metveelMg.
In overeenstemming metfig.26blijkt de K/Mg-verhouding van groot belang te zijn
voor de houdbaarheid. Ten slotte zij opgemerkt, dat aan de kromhjnigheid van de
FIG. 33 Verband tussen de opbrengstverhoging door K-bemesting en de pH van de grond bij verschillende K-getallen
en Mg-gehalten van degrond
A = Mg-gehalte/ content18mg/kg grond (soil)
B = Mg-gehalte/ content39mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte/ content60mg/kg grond (soil)
1 = K-getal /K-value 12
2 = K-getal /K-value 19
3 = K-getal /K-value 26

FIG. 33 RelationbetweentheyieldincreasebyK-fertilization
andthepH of the soilat differentK-values andMg-contents
of thesoil

opbrangstvermcardtring drog« stof
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kg/art
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samenhangen infig.30en32nietteveelwaardegehechtmagworden.Geziendeaard
van het materiaal en de eenvoudige kwadratische vorm waarin deze kromlijnigheid
is weergegeven kan b.v. de toename van het K-bemestingseffect bij laag Mg-gehalte
van de grond en hoog K-getal grotendeels een gevolg zijn van de vorm van de
kwadratische functie diedoorwerkt buiten het gebiedwaarin dekrommingin hoofdzaak is ontstaan.
In vergelijking [1lb]en [12b]wordt deafhankelijkheid vanhet K-bemestingseffect
van het Mg-gehalte van degrond weergegeven. Door deinteractie tussen K-getal en
Mg-gehalte van de grond isdeze afhankelijkheid ook reeds in vergelijking [11a]en
[12a]eninfig.30en32naarvoren gekomen.Deconclusieszijn dan ook dezelfde en
behoeven geen nadere bespreking.
In vergelijking [lie] en [12c]enfig. 31en 33wordt deafhankelijkheid van het Kbemestingseffect vandepHvandegrondweergegeven.Bijdeopbrengst isdeinvloed
van eentoenemende pH op het effect van de K-bemesting vrij klein. De samenhang
wijstopeenenigszinsgunstigeinvloedvaneenhogepHopdebijlaagK-getalenhoog
Mg-gehaltegevondengroteopbrengstverhogingdoorK-bemesting. Ditis in overeenstemming met onze verwachting dat een aanzienlijke opbrengstverhoging door verbetering van een bepaalde groeifactor slechts mogelijk zal zijn wanneer de overige
groeifactoren in voldoendemateaanwezigzijn.Bijdehoudbaarheidzienweeensterke
invloed van de pH op het effect van de K-bemesting en die invloed wordt volledig
beheerstdoordeMg-bemesting.Infig.26en30zagenwereedsdatdeMg-voorziening
belangrijk isvoorhetK-bemestingseffect opdehoudbaarheid endatvooraldeK/Mgverhouding van belang is.
In verband hiermeeishetniet verwonderlijk dat bij lagepH,waarbij zoalsbekend,
het Mg-aanbod van de grond gering is, Mg-bemesting zeer gunstig werkt op het Kbemestingseffect, terwijlbijhogepHdeMg-opnameuitdegrondvoldoendehoogzal
zijn zonder dat extra met Mgisbemest.
Uit vergelijking [lid] en [12d] ten slotte blijkt, dat het K-bemestingseffect op de
opbrengstwordtverkleinddoorMg-bemesting,endatdezeverminderinggroterwordt
bij hogere pH. Dit wijst in de richting van onderlinge vervangbaarheid van K, Mg
en Ca in verband met deopbrengst van debieten. Bij dehoudbaarheid isdeinvloed
van Mg-bemesting opheteffect van K-bemesting volledigafhankelijk van depHvan
degrond, zoalsfig.31laat zien.Zoalsgezegdisdit waarschijnlijk een gevolgvan de
grote betekenis voor de houdbaarheid van de verhouding waarin K en Mg worden
aangeboden.
Overzien weallein vergelijking [11 ]en [12] statistisch tot uitinggekomen samenhangen, dan komen de volgende voor een bemestingsadvies op lichte zandgronden
belangrijkeconclusiesnaarvoren:
1 Zoweldeverbeteringvandehoudbaarheidalsdeopbrengstvermeerderingdiedoor
K-bemestingwordtverkregen,wordtkleinerbijhogerK-getalvandegrond.
2 De houdbaarheid is gevoeliger voor overmatige K-bemesting dan de opbrengst.
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Met het oog op de houdbaarheid dient het K-bemestingsadvies aan de zuinige
kant gehouden te worden.
De samenhang tussenhet effect van deK-bemesting enhet K-getal van degrond
wordt zowel bij de opbrengst als bij de houdbaarheid mede bepaald door het
Mg-gehalte van de grond. Het K-bemestingsadvies dient dus behalve aan het
K-getalookaanhet Mg-gehaltevan degrond te worden aangepast. Bij zeer laag
K-getal zalin hetalgemeenmeerK rendabelzijn wanneer het Mg-gehaltevande
grond hoogisdan wanneer dit laagis.
Voor dehoudbaarheid dient het K-bemestingsadvies vooral gericht tezijn ophet
verkrijgenvaneenoptimaleK/Mg-verhouding. VooralbijlagepHdientdenoodzakelijke K-bemesting daarom gepaard te gaan met bemesting met magnesium.

4.3.3 Magnesium-bemesting envruchtbaarheid van de grond
Op dezelfde wijze alsin de vorige paragraaf voor de K-bemesting is gedaan, is ook
de samenhang tussen het effect van de Mg-bemesting en de bodemvruchtbaarheidsfactoren K-getal, Mg-gehalte en pH, bestudeerd.
In vergehjking [13]isdeverbetering van de houdbaarheid, in vergelijking [14]de
verhoging van de opbrengst, die door Mg-bemesting wordt verkregen, berekend als
TABEL 46 Overzicht van de percentages verklaard en de kansen op toevallige samenhangen bij de
vergelijkingen [13]en [14]. Voor betekenissymbolen ziepag.96

Percentage verklaard v.h. oplossingsgezelschap
Percentage of the total sumof squares attributable to
regression
het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup
factor a
(P x a)
(k x a)
P%van
k2
P'A of \
(kxp)
P
P2
!
m*
(p x m)

f

\

HMverg. [13]
HM equation [13]

OMverg. [14]
OM equation[14]

8,5

16

25-10

25-10

5-2,5
10-5
25-10
>25

—
—
—

—
5-2,5
25-10
25-10
25-10
25-10
>25
25-10

TABLE 46 Survey of thepercentages of the total sum of squares attributableto regression and the
reliability ofthe variousfactors. Forlistofsymbolsseepage 125
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functie vandepH, het K-getalenhetMg-gehaltevandegrondenvandeK-bemesting.
In beide berekeningen zijn ook de produkten en kwadraten van de verklarende factoren opgenomen om kromlijnige samenhangen en interacties te kunnen opsporen.
In tabel46wordt eenoverzichtgegevenvan debetrouwbaarheidvan de samenhangen.
HM = + 0,27 + 72,15a — 58,7 (a Xp) — 13,9 (a x k) + 4,46 k 2
2

2

[13]

2

OM = + 213— 6 , 7 p a + 221p —399p + 2 3 k + 5,6m — 2 6 p k — 1 7 p m [14]
Vergelijking [13] en [14] kunnen als volgt worden verdeeld:
HM = . . . + p(—58,7a)

[13a]

HM = . . . + a(+72,15 — 58,7p — 13,9 k)
HM = . . . + k(4,5k—13,9a)
13,9a
Minimaal bij k = — ^ r -

[13b]
[13c]

OM = . . . + p ( — 3 9 9 + 221p —26 k — 1 7 m —6,7a)
+399 + 26k + 17m + 6,7a
Minimaal bij p =
-—-

[14d]

OM = . . . + a ( — 6,7p)

[14b]

OM = . . . + k ( + 2 3 k —26p)

[14c]

26 p
Minimaal bijJk = ———
46
OM = . . . + m ( + 5,6 m — 17p)
17 p
Minimaal bij m =

[14a]

De in verband met de Mg-bemesting opgetreden verschillen in opbrengst kunnen
voor 16%en de verschillen in houdbaarheid voor 8,5% worden verklaard uit de pH,
het Mg-gehalte en het K-getal van de grond. Dit percentage is opvallend gering.
Het effect van Mg-bemesting is blijkbaar veel minder afhankelijk van het K-getal,
het Mg-gehalte en depH van de grond, dan het effect van K-bemesting. Dat bemesten
met 75 kg MgO per ha de overige vruchtbaarheidsfactoren minder zal beinvloeden
dan bemesten met 300 kg K2O was wel te verwachten. Toch is vooral de geringe samenhang bij de houdbaarheid opvallend. Bij de bespreking van het K-bemestingseffect in de vorige paragraaf, bleek, dat bij de houdbaarheid vooral de K/Mg-verhouding van grote betekenis is. In overeenstemming hiermee blijkt uit tabel 46, dat
het effect van de Mg-bemesting op de houdbaarheid vrijwel uitsluitend door deze verhouding bepaald wordt. Van alle onderzochte factoren is de samenhang met de Kbemesting het meest betrouwbaar en de invloed van de pH komt alleen tot uiting
wanneer tevens met kalium is bemest. De invloed van de K/Mg-verhouding is waarschijnlijk zozeer bepalend voor het effect van de Mg-bemesting op de houdbaarheid,
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dat de- op grond van de in 4.2.4 vermelde resultaten verwachte - rechtstreekse samenhang met het Mg-gehaltevan degrond hierbij vergeleken onbelangrijk is.
Uit vergelijking [13]blijkt, dat wanneer niet met Kisbemest- aisdan gelijk aan
nul- alleenhetK-getalvandegrondinvloedheeft opheteffect vandeMg-bemesting
opdehoudbaarheidenwelzodanig,dat dit effect groterwordt naarmate het K-getal
van degrondhoger is.Fig.34laat dit zien.In overeenstemming methet voorgaande
wijstditerop,datdeMg-bemestingvooreenmaximaaleffect samendienttegaanmet
eengoedeK-voorziening. Fig. 34laatverderzien, dat wanneer welmet K isbemest,
het K-getal van degrond eveneens samenhangt methet effect van de Mg-bemesting,
dochnuinomgekeerdezin.Wanneermet300kgK2Operhaisbemestwordtbijlaag
K-getal blijkbaar eengunstiger K/Mg-verhouding bereikt terwijl bij hoogK-getal de
verhoudingte sterk in de richting van de kali isverschoven.
FIG. 34 Verband tussen devergrotingvande houdbaarheid
door Mg-bemesting en het K-getal van degrond bij pH 4,52
en Mg-gehalte 39 d.p.m., wanneer niet en wanneer wel met
K isbemest
A = zonder K-bemesting / without K-fertilization
B = bemest met/fertilized with300kgK^O/ha
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FIG. 34 Relationbetween theincreaseinkeepingqualities by
Mg-fertilizationand the K-valueof the soil at pH 4.52and
Mg-content39p.p.m., fertilized ornot withK

Vergelijking [13b]laatzien,datdeK-bemestinggemiddeld- penkzijndanbeide1geeninvloedheeft gehadopheteffect vandeMg-bemesting.Ditblijkt 00kuitfig.34,
waarin het gemiddelde niveau van de lijn bij K-bemesting gelijk is aan dat zonder
K-bemesting. Tevens zien we uit deze figuur, dat de Mg-bemesting gemiddeldeen
duidelijke, zij het niet erg grote verbetering van de houdbaarheid heeft bewerkt.
AlleenwanneermetKisbemestendepHhoogiskan hetMg-bemestingseffect negatiefworden zoalsfig. 35 laatzien.DezeinvloedvandepH kan afkomstig zijn vanhet
met depH positief gecorreleerde Mg-gehaltevan degrond envan debetere beschikbaarheid van het Mgin degrond bij hoge pH.Wanneer met Kisbemestzalbijlage
pH de behoefte aan Mgen dus 00k het effect van de Mg-bemesting zeer groot zijn.
Hetis00k denkbaar, dat Caen Mgelkaar in dezetendelekunnen vervangenendat
bij hogepH naast dedan beterter beschikking komende Mg,zoveel Ca aanwezigis,
dat Mg-bemesting niet meer nodigis.
Integenstellingtotdehoudbaarheid blijktdesamenhangvandeonderzochtebodemvruchtbaarheidsfactoren met het effect van de Mg-bemesting op de opbrengst van
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dezelfde grootte-orde tezijn alsdevoor het opbrengsteffect van de K-bemestinggevonden samenhang. Het effect van de Mg-bemesting op de opbrengst werd n.l.voor
16% door het oplossingsgezelschap verklaard, terwijl van heteffect vandeK-bemesting 23 procent door de onderzochte factoren verklaard kon worden. Het kleinere
percentage bij de Mg-bemesting kan een gevolg zijn van het gemiddeld kleinere
effect van de Mg-bemesting, waardoor dit zich voor een groter deel binnen de toevalligefouten afspeelt.
FIG. 35 Verband tussen devergrotingvande houdbaarheid
door Mg-bemesting en de pH-KCl van de grond bij K-getal
19 en Mg-gehalte 39 d.p.m., wanneer wel en wanneer niet
met Kisbemest
A = zonder K-bemesting / without K-fertilization
B = bemest metIfertilized with300kg KzO/ha
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FIG. 35 Relation between the increasein keepingqualities
by Mg-fertilizationandthepH-KCl of the soilat K-value 19
andMg-content39p.p.m.,fertilizedornotwith300kg faO/ha

Vergelijking [14a ]enfiguur36latenzien,dat heteffect vandeMg-bemesting opde
opbrengst afneemt naarmate het Mg-gehalte van de grond hoger is en dat deze afnameiets groter isnaarmate de pH hoger is.Wanneer niet met K wasbemest, heeft
de Mg-bemesting gemiddeld een duidelijke verhoging van de opbrengst gegeven,
vooralwanneerdepHvandegrondlaagwas. BijhogepHisheteffect vandeMg-bemesting kleiner en is waarschijnlijk ook minder Mg-bemesting nodig, misschien
doordat dein degrond aanwezige Mgdan beter ter beschikking van deplant komt.
Opmerkelijk is,zoalstevensinfig. 36isweergegeven, datdedoor Mg-bemestingverkregen opbrengstvermeerderingveelkleiner iswanneer tevensmet K isbemest, zelfs
zodanigdatwanneermet300 kgK2Operhaisbemest,heteffect vandeMg-bemesting
negatief wordt bij een Mg-gehalte van de grond hoger dan 30 d.p.m. en pH-KCl
opbrengstvermeerdering droge stof
increase dry matttr
kg/are
• 20 -

39
as
to
Mg mg/kg grondfsoll)
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FIG. 36 Verband tussen de opbrengstverhoging door Mgbemesting en het Mg-gehalte van degrond bij K-getal 19en
bijverschillendepH'senwanneeraldannietmetK isbemest
A = pH 4,10
B = pH 4,52
C = pH 4,94
0 = zonder K-bemesting / without K-fertilization
1 = bemest met/fertilized with300kg KaO/ha
FIG. 36 Relationbetween theyieldincrease byMg-fertilizationandtheMg-contentof thesoilat K-value19anddifferent
pH's, fertilized or not withK

hoger dan 4,5. Bijeenvoldoend hogepH enMg-gehaltevan degrondisvoorde opbrengstgeenMg-bemestingnodigwanneertevensmetKisbemest.Wanneernietmet
kaliisbemest wordt echterwelnogeen opbrengstverhoging verkregen door met Mg
te bemesten. Dit wijst er weer op, dat voor de opbrengst K en Mg elkaar ten dele
kunnen vervangen. Alleen bij zeer lage pH en Mg-gehalte van de grond wordt nog
enige verhoging van de opbrengst verkregen door met Mg te bemesten naast een
reeds aanwezige K-bemesting. Deze opbrengstvermeerdering is echter altijd kleiner
danwanneernietmetKisbemest.Uitvergelijking [14b]blijktdanook,datK-bemestingaltijd negatiefwerkt opheteffect vandeMg-bemesting,endittemeernaarmate
depH vandegrond hogeris.
FIG. 37 Verband tussen de opbrengstvermeerdering door
Mg-bemesting enhet K-getalvan degrond bij Mg-gehalte39
d.p.m. en bij verschillende pH's, en wanneer niet met K is
bemest
A = pH 4,10
B = pH 4,52
C = pH 4,94

opbrengstvirmecrdtring drag* stof
increasa dry matter
kg /•(••
• 20 -

FIG. 37 Relationbetween theyieldincrease byMg-fertilization andthe K-valueof the soilat Mg-content39p.p.m. and
differentpH's andnotfertilized withK
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Vergelijking [14c]enfig.37laten zien, dat het K-getal gemiddeldvrijwel geeninvloed heeft gehad op de door Mg-bemesting verkregen opbrengstvermeerdering.
Alleen wanneer de pH hoog is, neemt het Mg-effect wat af bij toenemend K-getal.
Integenstellingmetdeinfig.34voordehoudbaarheid weergegevensamenhang blijkt
ook hier weer, dat de K/Mg-verhouding voor de opbrengst niet zo belangrijk is.
Welisvanbelangdatervoldoende Mg + K aanwezigisbij eenvoldoendehogepH
van de grond.
FIG. 38 Verband tussen de opbrengstvermeerdering door
Mg-bemesting en de pH van de grond, bij Mg-gehalte 39
d.p.m. en verschillende K-getallen en wanneer niet met K is
bemest
A = K-getal/ K-value 12
B = K-getal / K-value 19
C = K-getal / K-value 26
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FIG. 38 Relationbetween theyield increase byMg-fertilization and the pH of the soil at Mg-content 39 p.p.m. and
different K-values, notfertilized withK
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In vergelijking [14d]enfig.38wordt de samenhang tussen depH en dedoor Mgbemesting verkregen opbrengstvermeerdering weergegeven. We zien, dat het effect
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van de Mg-bemesting op de opbrengst in het algemeen afneemt bij toenemende pH.
Dezeverminderingvanhet Mg-effect ishetgrootstbijhoogK-getal.Hetis mogelijk,
dat dezesamenhang eengevolgisvan degrotere beschikbaarheid van Mgbijhogere
pH, of van onderlinge vervangbaarheid van Ca en Mg. De sterkere samenhang bij
hoogK-getalwijst erop,dat ookvoor deopbrengst deK/Mg-verhouding nietgeheel
zonder belangis,vooral bij lagepHvan degrond.
Samenvattendkomenuitvergelijking [13]en [14]devolgende,vooreenbemestingsadvies oplichte zandgronden belangrijke conclusiesnaar voren:
1 Door met Mg te bemesten wordt in het algemeen een verbetering van de houdbaarheid verkregen zowel wanneer niet als wanneer wel met kali is bemest. De
opbrengst daarentegen wordt meestal wel verhoogd wanneer niet met kali is
bemest, dochwanneer welkaliisgegevenwordt door debemestingmet Mgvaak
weereenverminderingvandeopbrengstverkregen.Bijgelijktijdige bemestingmet
300kg K2Oper ha is Mg-bemesting alleen nog gunstig bij lage pH enlaagMggehalte van de grond.
2 Door met 300kg K2Oper ha te bemesten wordt het Mg-bemestingseffect op de
opbrengstaltijd verminderdendittemeernaarmatedepHvandegrondhogeris.
In tegenstelling hiermede heeft de K-bemesting het Mg-bemestingseffect op de
houdbaarheid gemiddeld niet bei'nvloed. Dit effect wordt in hoofdzaak bepaald
door de verhouding waarin K en Mg worden aangeboden aan de biet. Bij laag
K-getal enbij lage pH is het effect het grootste wanneer tevensmet K isbemest,
doch bij hoog K-getal en hoge pH is de verbetering van de houdbaarheid door
Mg-bemesting het grootste wanneer niet met K is bemest.
3 De door Mg-bemesting te verkrijgen opbrengstverhoging is kleiner naarmate het
Mg-gehaltevan degrond en de pH hoger zijn. Het K-getal heeft hier weiniginvloed op. In tegenstelling hiermee wordt het effect van de Mg-bemesting op de
houdbaarheid in belangrijke mate medebepaald door het K-getal van de grond
enheeftdepHalleenmaareenduidelijkeinvloedwanneertevens met K isbemest.

4.3.4 Optimale kalium- en magnesium-bemesting in samenhang met pH, K-getal
enMg-gehaltevandegrond
In paragraaf 4.3.1 zijn de opbrengst en de houdbaarheid van de bieten van 37
proefvelden bestudeerd in samenhang met depH,het K-getal enhet Mg-gehalte van
degrond.Omtoevalligefoutenzoveelmogelijkuitteschakelenwerddaarbijvanieder
proefveld uitgegaan van de gemiddelde opbrengst en houdbaarheid. Daarnaast is
getracht de samenhang tussen de houdbaarheid en de pH, het K-getal en het Mggehalte van de grond weer te geven voor de verschillende bemestingsobjecten af»
zonderlijk.
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In tabel 47 zijn vier vergelijkingen samengevat, waarin de houdbaarheid berekend
isalsfunctie vandepH, het K-getalenhet Mg-gehaltevan degrond, voordebieten
afkomstig van resp. de veldjes bemest met K + Mg [15], alleen Mg [16], alleen
K [17]engeenbemesting [18]. Devergelijkingen zijn opdezelfde wijzeberekendals
vergelijking [9],diedesamenhanggemiddeldoverallebemestingsobjecten weergeeft.
In vergelijking [15]t/m [18] isechter tevens de opbrengst alsverklarende factor in
het modelvan deberekening opgenomen. Overigensvertoont deopbrengst alleenop
de onbemesteveldjes enigesamenhangmet dehoudbaarheid zoalstabel47laatzien.
In vergelijking [15]t/m [17]isde opbrengst alsniet ter zake doende uit het oplossingsgezelschap verwijderd.
TABEL 47 Regressievergelijkingen vandehoudbaarheid berekendalsfunctie vandepH,hetK-getal
en het Mg-gehaltevan degrond en van deopbrengst van het gewasapart voor verschillend bemeste
veldjes. Voor betekenis symbolenziep.96

Percentageverklaard v.h.
oplossingsgezelschap
Percentageofthetotalsum
of squares attributable
to regression
P%v.h. opl.gez.
P% of thesolutiongroup
Regressie constante
Regression constant
Factor
P
k
P2
k*
m2
pm
km
0

Verg. [15]
K + Mg
Equation [15]
K + Mg

Verg. [16]
alleen Mg
Equation [16]
onlyMg

Verg. [17]
alleen K
Equation [17]
onlyK

5,0

50,7

25,6

32

>25

1-0,1

10-5

25- 10

+36,0

—30,8

—2,05

—99,9

Regr.
coeff.

—7,6
+7,5

P%

Regr.
coeff.

P%

>25
>25

+43,6
+7,1
—37,5
—13,1
—79,9
+53,9

25-10
1-0,1
10-5
10-5
1-0,1
2,5-1

Regr.
coeff.

P%

+44,3
+ 14,9

5-2,5
25-10

—34,8
+39,4

10-5
10-5

Verg. [18]
geen K en Mg
Equation [18]
no K and Mg

Regr.
coeff.

P%

+100,1
+95,8

10-5
10-5

—58,1

5-25

—27,2
+36,8
—18,9

>25
25-10
>25

TABLE 47 RegressionequationsofthekeepingqualitiescalculatedasafunctionofthepH, theK-value
andtheMg-contentofthesoilandofthedrymatteryieldofthebeetsseparatelyfor differentlyfertilized
plots. Forlistofsymbolsseepage125

Het percentage verklaard iszeer gering op de K + Mg-veldjes [15], m.a.w. wanneer met K + Mg isbemest is de invloed van de pH enz. slechts gering. Wanneer
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alleenmetMgisbemest [16]isdeinvloedvandepHenz.echternogzeer belangrijk.
Deze factoren kunnen de verschillen in houdbaarheid dan voor 50%verklaren. Dit
is in overeenstemming met [13] waaruit Week, dat de werking van Mg-bemesting
slechtsweinigsamenhingmetp,menk,terwijl uit [11]Week,datdewerkingvande
K-bemesting sterk samenhing met p, m en k, welkefactoren het K-effect voor61%
konden verklaren.
Interessant is,dat opdeK + Mg-veldjes [15]paltijd negatief werkt,terwijl het op
denietbemesteveldjes [18]altijd positiefwerkt.In [lib] zagenweeveneens,datde
werkingvandepH ophet K-bemestingseffect afhankelijk wasvan de Mg-bemesting.
Ookbijdeinvloedenvankenmtredenovereenkomstigeverschijnselen op,diegoedin
overeenstemming zijn met desamenhangen diein [11 ]en [13]naar vorenkwamen.
Deconclusiemagwelzijn,datopdemetMg-bemesteveldjesenopdeveldjeszonder
bemesting, de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond een grotere invloed
uitoefenen danopdemetK + MgofalleenmetK-bemesteveldjes.Vooral opdemet
K + Mgbemesteveldjes isdeinvloedvandepH,het K-getalenhet Mg-gehaltevan
degrond bijzonder klein.
Met behulp van devergehjkingen [15]t/m [18]kan worden nagegaan door welke
van devier bemestingen (K + Mg,alleen Mg, alleen K of geen bemesting) de beste
endoorwelkedeslechtstehoudbaarheidwordtverkregenbijeengegevenpH,K-getal
en Mg-gehalte van de grond. Al zijn de vergehjkingen voor dit doel eigenlijk niet
voldoende nauwkeurig en betrouwbaar - ze zijn eigenlijk alleen geschikt om een
globaal inzicht te geven in de aard van de samenhangen - toch leek het interessant
een poging in deze richting te wagen.
Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in diagrammen met langs de
horizontale ashet K-getal enlangsdeverticale ashet Mg-gehalte van degrond, met
de gebieden waarin deaangegeven bemesting de beste (a-fig.) en de slechtste (b-fig.)
houdbaarheid geeft, bij de aangegeven pH.
In overeenstemming met dein devorigeparagraaf naar voren gekomen conclusies,
blijktuitfig.39ai,datbijlagepHMg-bemestingaltijdgunstigisgeweestvoordehoudbaarheid.Voordeoptimalehoudbaarheid bijlagepH dient deMg-bemestingechter
samentegaanmet K-bemesting,behalvewanneerhet K-getal enhet Mg-gehaltevan
de grond beide hoog zijn, in welk geval bhjkens fig. 39bi K-bemesting al dan niet
samenmetMg-bemesting,juistongunstigwas.
Fig. 39a5laat zien, dat ook bij hoge pH Mg-bemesting vaak nog debest houdbare
bieten heeft gegeven, doch K-bemesting dient dan achterwege te blijven, althans
wanneer het K-getal hogerisdan 15.Bijeen Mg-gehalte hoger dan 40d.p.m.eneen
K-getal tussen 15 en28isdoor achterwege latenvanzowelMgalsK debeste houdbaarheid bereikt,terwijl bijeenK-getal hogerdan28bemesten met Mgookbijhoog
Mg-gehaltevandegrondhetbestewas.Inovereenstemmingmetdevorige paragrafen
blijktMeruitweerdegrotebetekenisvandeK/Mg-verhoudingvoordehoudbaarheid.
Verderisbij hoge pH bemesten met 300kg K2Oper ha kennelijk aan dehoge kant
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FIG. 39 Diagrammenmetlangsde
horizontal as het K-getal en langs
deverticaleashetMg-gehaltevande
grond (d.p.m.), met de gebieden
waarin de aangegeven bemesting
de beste (a-serie) en de slechtste
(b-serie)houdbaarheid heeftgegeven
bij de aangegeven pH
O = geen bemesting / no fertilization
K = bemest metIfertilized with
300 kg KaO/ha als K-60
Mg= bemest met/fertilized with
75kg MgO/ha als MgS0 4
K + Mg = bemest metIfertilized
with 300 kg K 2 0 + 75 kg
MgO/ha.
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voordehoudbaarheid.AlleenbijlaagK-getalenhoogMg-gehaltewashetnoggunstig, doch daarbuiten werd steeds de slechtste houdbaarheid verkregen door K +
Mgtegevenzoalsfig.39bslaat zien.
In fig. 39a zien we van lage naar hoge pH een geleidelijke overgang waarbij de
gunstige werking van de K-bemesting steeds meer wordt teruggedrongen naar het
gebied met laag K-getal en hoog Mg-gehalte en waarbij de gunstige werking van
uitsluitend Mg-bemesting steeds meer wordt uitgebreid vanuit het gebied met hoog
K-getal en hoog Mg-gehalte naar het gebied met laag K-getal en laag Mg-gehalte.
Daarnaast ontstaat een geleidelijk groter wordend gebied met een matig laag tot
matig hoog K-getal en een Mg-gehalte hoger dan ± 40 d.p.m. waarbij achterwege
laten vaniederebemesting debest houdbare bieten heeft opgeleverd. Behalve deMg
is bij lage pH ook de K minder gemakkelijk beschikbaar voor de biet. Bij lage pH
isdehogeK-bemesting daardoor meestalnoggunstig,tenminstewanneertevensmet
Mgisbemest,terwijlbijhogepHdeK-bemestingmeestalduidehjk tehoogisgeweest,
ook wanneer daarnaast met Mg is bemest. In overeenstemming hiermee zien wein
fig. 39bvanlagenaarhogepHeengeleidelijke overgangvanaanvankelijk deslechtste
houdbaarheid wanneergeeenKen/of Mg-bemestingisgegeventot bij hogepHhaast
altijd deslechtstehoudbaarheid wanneermetK + Mgisbemest. DegunstigeK/Mgverhouding diebij hogepH enhoog Mg-gehalte van degrond wordt verkregen door
alleenmet Mgtebemesten ofinhet aangegeven gebied helemaalgeenmeststof tegeven,resulteertineenzeergoedehoudbaarheid, zoalsfig.26bijhoogK-getallaatzien.
Deze gunstige verhouding wordt blijkbaar het sterkste verstoord door naast de Mg
ook K te geven.
Inovereenstemmingmetdevorigeparagrafen wijstfig.39weeropdegrotebetekenis
vandeK/Mg-verhoudingvandehoudbaarheidenverderdatbemestenmet300kgK2O
perhateveelisgeweestwanneer depH enhetK-getalvoldoendehoogwaren.
Bij het houdbaarheidsonderzoek waren bij zesvan de 37proefvelden debieten van
de onbemeste veldjes beter houdbaar dan die van een der bemeste veldjes. In tegenstelling hiermee wasde opbrengst van de onbemeste veldjes van alle 37 proefvelden
altijdlagerdandievandemetKen/ofMgbemesteveldjes.Indediagrammenvoorde
opbrengst is daarom alleen nagegaan bij welkevan de drie bemestingen: K + Mg,
alleen K, of alleen Mg,dehoogste opbrengst isverkregen inverband met devruchtbaarheid van degrond. Deresultaten zijn weergegeven infig.40.
Bij lage pH zien webij de opbrengst eenzelfde beeld als bij de houdbaarheid. Bemesten met Mgisaltijd gunstig,dochmeestaldientvoordeoptimale opbrengst deze
bemesting samen te gaan met kalibemesting. Evenals voor de houdbaarheid is bemestenmetuitsluitend MghetbesteindehoekmethoogK-getalenhoogMg-gehalte.
BijdefigurenomtrentdeopbrengstwordtbijhogerepHhetgebiedwaarinuitsluitend
met Mg bemesten het beste is geweest slechts langzaam iets groter, in tegenstelling
totdefigurenvandehoudbaarheid,waarinditgebiedalspoedigdefiguurgrotendeels
gaatbeheersen.Tenslotteblijkt ookbijhogepHbemesten metK + Mgnogaltijd de
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FIG. 40 Diagrammen met langs de horizontal as het
K-getal en langs de verticale as het Mg-gehalte van de
grond, met de gebieden waarin de aangegeven bemesting
de hoogste drogestofopbrengsten van de bieten heeft gephU.8 geven, bij de aangegeven pH (vergelijk fig. 38)
FIG. 40 Diagramswith the K-valueon the abscissa and
on the ordinate the Mg-contentsof thesoil withthe areas
in which the indicated treatment gave the highest dry
matteryield offodderbeetsat theindicatedpH(compare
fig- 38)

hoogste opbrengst gegeven te hebben wanneer het K-getal niet hoger was dan 22.
Alleenbij hoger K-getalwasbemesten met uitsluitend Mghet beste,terwijl bij hoog
Mg-gehalteeneenK-getaltussen 18 en23bemesten metuitsluitend Khetbestewas.
Voor deopbrengst blijkt bierduseenhoge K-bemesting noggunstigte kunnen zijn,
terwijl die grote gift voor de houdbaarheid al ongunstig is. Evenals voor de houdbaarheid blijkt Mg-bemesting,behalveinhetgebiedwaarinmatiglaagtotmatighoog
K-getal samengaat met een Mg-gehalte hoger dan 40, altijd gunstig geweest te zijn
voor de opbrengst. Voor de maximale opbrengst dient Mg-bemesting echter in een
groter gebied samentegaan met K-bemesting. Verder blijkt uitfig.40,dat ook voor
een optimale opbrengst de verhouding waarin K en Mg worden aangeboden van
belang is, doch de opbrengst is niet zo gevoeligvoor deze verhouding als de houd117

baarheid.Zoalsvermeld, werd deslechtste opbrengst dan ook altijd verkregen wanneer geenmeststof was toegediend.
Tenslottezijernogdeaandacht opgevestigd, datindeonderhavigeproevenalleen
vergeleken is:geen bemesting, alleen 300kg K2Oper ha, alleen 75kg MgOper ha,
en300kgK2O+ 75kgMgOperha.DaarnaastkregenalleveldjeseennormaleN-en
P-bemesting. Er zijn echter geen K-en Mg-hoeveelhedentoegepast hetgeen vooreen
goedebepalingvan deoptimale bemesting toch noodzakelijk zou zijn. Wanneer b.v.
infig.39asbij Odebestehoudbaarheid werdverkregen, betekent dit alleendatgeen
bemestingbeterwasdan300kgK2Oen/of75kgMgOperha.Hetiszeerwelmogelijk
dat wanneer b.v. 200 kg K2O en/of 50 kg MgO was gegeven, door deze bemesting
debeste houdbaarheid wasverkregen.
Fig. 39en 40zijn dus alleen geschikt om een globaal overzichttegeven.Duidelijk
komtnaar voren,datbijdeteeltvanvoederbieten oplichtezandgronden bijlagepH
bemestenmetMgsamenmeteenflinke hoeveelheid K,vrijwel altijd gunstigis,zowel
voor dehoudbaarheid alsvoor deopbrengst. Bij hogere pH wordt degrotehoeveelheidKechter alspoedigteveelvoor dehoudbaarheid, terwijl deopbrengst tochnog
welkan blijven stijgen.
Tenaanzienvanheteffect vanMg-bemestingbijmatighogetothogepHkanworden
opgemerkt,datditbijmatigK-getalafhankehjk isvanhetMg-gehalte.Ditgeldtzowel
voordehoudbaarheid alsvoordeopbrengst.BijeenhoogK-getalisdeMg-bemesting
daarentegen altijd gunstig, zowelvoor dehoudbaarheid als voor de opbrengst.

4.4

DISCUSSIE

Deplant heeft voor zijn levensfuncties kationen en anionen nodig. Wanneer de verschillende ionen in dejuiste verhouding aanwezig zijn, heeft de plant de meest gewenste eigenschappen en samenstelling. De plant laat hierbij echter wel een zekere
spelingtoe.Geblekenis(82,83,189,256),dat heteromeengelijke opbrengst teverkrijgen binnen zekere grenzen niet zoheelveeltoe doet in welkeverhouding deverschillende kationen worden toegediend en opgenomen. K, Ca, Mgen waarschijnlijk
ook Na hebben in deplant naast eenspecifieke ook een algemenefunctie, waarin ze
onderling vervangbaar zijn. Zo zullen de verschillende kationen elkaar vergaand
kunnen vervangen voor de compensatie van de anionenopname op grond van de
elektroneutraliteit. Verder zijn b.v. Ca en Mg beide K-antagonisten. Een grotere
opnamevanKwordt door CaenMgtegengegaan enindit opzichtvervangen Caen
Mgelkaar.
Vrijwel alle door onsbesproken bemestingsproeven zijn eenjarige proeven geweest,
waarbij op normale praktijkpercelen verschillende bemestingen werden vergeleken.
In de meeste gevallen bevatten deze percelen voldoende voedingsstoffen om in de
specifieke behoefte aaniederelementtevoorzien.Datbijdergelijke eenjarige proeven
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de verschillende kationen vaak onderling vervangbaar blijken, hoeft dus niet teverwonderen. Wekunnen onsverder voorstellen, dat eenzekeredisharmoniein devoeding,dienognietleidttoteenverminderdegroei,tochopdenduurfunest is.Deactief
groeiende cellen onttrekken aan de bestaande weefsels de essentiele transportabele
elementenenvergrotendaardoor dedisharmonieindeweefsels.Indemeestegevallen
komtdeschadedan ook pasbijhetouderwordenvandeplant.ZokomtlichtN-,Ken Mg-gebrek het eerst bij de oudere bladeren tot uiting, welke bladeren eerder afstervendandievangezondeplantenzondergebreksverschijnselen. Hetiswaarschijnlijk,
dat de bijbehorende biet een overeenkomstige disharmonie vertoont als de oudere
bladeren.Indatgevalhoeft hetonsnietteverwonderen,dat dehoudbaarheidvande
bieten wat duidelijker op een disharmonie in devoeding reageert dan deopbrengst
endat met nameN-,K- of Mg-gebrek minder houdbare bieten geeft. Anderzijdszal
door overmaat N of K niet alleen het voedingsevenwicht verstoord kunnenworden,
doch kan ook deafrijping er door worden vertraagd. Voor eengoedehoudbaarheid
ishet zoalswezagengewenst, dat het gewasbij de oogst zoveel mogelijk tot rustis
gekomen. Toch is een zekere levensactiviteit tijdens de bewaring noodzakelijkvoor
hetin stand houden van degewenste afweerkracht tegen microorganismen. Uitonze
bewaarproeven bij verschillende temperaturen (12, 26) wordt waarschijnlijk dat het
- b.v. door bewaren bij 2°C- altezeer afremmen van delevensprocessen ongunstig
is voor de houdbaarheid. Wellicht als uitingvan een gepastelevensactiviteit blijkt
spruiting van de bieten tijdens de bewaring samente gaan met goede houdbaarheid
(26). Het is dan ook goed denkbaar, dat binnen de grenzen van b.v. een rendabele
N-bemesting,dedoor N-bemestingveroorzaaktetoename van deademhalingsactiviteit,juist gunstigisvoor de houdbaarheid.
Interessant is, dat wij van B-gebrek geen duidelijke invloed op de houdbaarheid
hebbengevonden.Andersdanb.v.KofMgwerktBjuistinopdeactievegroeipunten.
De opbrengst blijft daardoor bij sterk B-gebrek belangrijk achter, terwijl de houdbaarheid vrijwel niet wordt beinvloed.
De invloed van N- en K-bemesting op de bewaarkwaliteit van voederbieten loopt
enigszins parallel aan die op de fabriekskwaliteit van suikerbieten en fabrieksaardappelen. Dit komt, doordat N-en K-bemestinginhet algemeeneenbevorderingvan
degroeiendaardoor vertragingvandeafrijping tengevolgehebben,waardoor bij de
oogst vaak een lager zetmeelgehalte bij aardappelen en een lager suikergehalte bij
suikerbietenwordtgevonden,hoeweldeopbrengstalsgeheeltochisgestegendoorde
bemesting.Dezesamenhangenzijnoverigenssterkafhankelijk vanhetrasendeoverige omstandigheden. Bij een laat aardappelras als Libertas, dat vrij resistent istegen
phytophthora,isdegroeiperiodezolang,datdeknollenvolledigvan een b.v. door bemestingmet 100kgNper ha verkregen groot loofapparaat kunnen profiteren. Door
bemesten met 100kgN wordt dan niet alleeneenhogeopbrengstdochookeenhoog
zetmeelgehalte verkregen. Een aanzienlijk vroeger rasals Eigenheimer, dat bovendien vaak voortijdig afsterft door phytophthora-aantasting, zal echter bij bemesting
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metb.v.40kgNperhaaleenduidelijkedatingvanhetzetmeelgehaltevertonenomdat
het door de N aanvankelijk opgebouwde relatief grote loofapparaat te snel afsterft
omeengoedeopbrengstmethoogzetmeelgehaltemogelijktemaken.Methetoogop
de afrijping van het gewas is het bij suikerbieten gebruikelijk de stikstof-bemesting
aan tepassen aan deleveringstijd. Bieten dievoor vroegelevering bestemd zijn geeft
menminderNdandievoorlatelevering.VooreenoptimalekwaliteitmoetdeNaan
het eind van de groeiperiode geheel door de oogst zijn opgebruikt. Evenals bij de
houdbaarheid is overmaat N en K schadelijker voor de kwaliteit dan voor de opbrengst,waarschijnlijk omdat dekwaliteitnauwsamenhangt metdeafrijping, terwijl
deopbrengst vaneenminof meeronrijp gewastoch nogwelhoogkan zijn. Evenals
voor de houdbaarheid ligt het optimum voor de kwaliteit dan ook bij een lagere
stikstof-enkali-bemestingdan voor deopbrengst. Overigens wordt behalve de groei
en de opbrengst, ook de houdbaarheid in het algemeen verbeterd door een goede
harmonischebemesting.
Aangezien bij de door de laboratoria voor grond en gewasonderzoek en door de
Rijkslandbouwvoorhchtingsdienst gegeven bemestingsadviezen gestreefd wordt naar
de optimaal rendabele bemesting, waarbij wordt getracht met zo weinig mogelijk
meststof dehoogsteopbrengstentekrijgen,zijn dezeadviezeneveneensgeschiktvoor
hetverkrijgen vangoedhoudbare bieten.
Tenslottezij opgemerkt, dat wijbij onsonderzoek deindruk hebben verkregen, dat
op onze zandgronden inderdaad in velegevallen door rationele bemesting de houdbaarheid kan worden verbeterd. Bekalking enmagnesium-bemesting zullen vaak de
aandacht verdienen evenals gebruik van laaggehaltige kalizouten en chilisalpeter.
Hier tegenover staat, dat in de praktijk een overmatige bemesting met N en/of K
geen zeldzaamheid is, zodat soms ook op de kosten van de bemesting kan worden
bespaard.

4.5

SAMENVATTING

Door N-bemestingwordt deademhalingsintensiteittijdens debewaringen daardoor
ook het ademhalingsverlies aan droge stof vergroot.
Bemesten met K en/of Mg heeft een vermindering van de ademhalingsintensiteit
tengevolge, terwijl door Na-bemesting (in devorm van chilisalpeter) de ademhaling
wordt versneld.
Achterwege laten van de N-bemesting heeft een aanzienlijke vermindering van de
houdbaarheid tengevolge.Ook overmatige N-bemestingisechter schadelijk. Evenals
voor de opbrengst aan droge stof van debieten zalde optimale N-bemestingin verband met dehoudbaarheid meestalmet 120a 160kgN per ha bereikt zijn.
Evenalsopdeopbrengst aan drogestofvandebietenheeft K-bemestinginhetalgemeen een gunstigeffect op dehoudbaarheid. Door bemesten met 150a 250kgK2O
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per ha wordt de houdbaarheid meestal verbeterd. Het effect van K-bemesting op de
houdbaarheid neemt - evenals het effect op de opbrengst - af naarmate het K-getal
van de grond hoger is. Het effect is verder afbankelijk van het Mg-gehalte en de pH
van de grond en van de Mg-bemesting. Het is het grootste bij laag K-getal en hoog
Mg-gehalte van de grond en wanneer tevens met Mg is bemest. Afbankelijk van de
vruchtbaarheid van de grond kan bemesten met meer dan 300 kg K2O per ha nog
gunstig zijn, doch vaak zal dit te veel zijn. De indruk is verkregen, dat overmatige
K-bemesting eerder schadelijk is voor de houdbaarheid dan voor de opbrengst.
Op gronden waarvan het Na-gehalte niet hoger is dan 3mgper 100g grond, wordt
in het algemeen zowel de houdbaarheid verbeterd als de opbrengst verhoogd door
bemesten met Na. Bij hoger Na-gehalte van de grond kan bemesten met 200kg Na20
per ha of meer echter ongunstig zijn voor de houdbaarheid, hoewel de opbrengst dan
vaak nog wordt verhoogd. Het Na-gehalte van onze zandgronden is meestal zo laag,
dat door bemesten met chilisalpeter en/of laaggehaltige K-zouten een grotere opbrengst van beter houdbare bieten wordt verkregen.
Evenals de opbrengst wordt 00k de houdbaarheid van de bieten verbeterd door met
Mg te bemesten op gronden waar het Mg-gehalte lager is dan 0,0040%. Op gronden
met hoger Mg-gehalte kan de opbrengst soms nog wel worden verhoogd door Mgbemesting, doch de houdbaarheid kan dan achteruitgaan. Het effect van Mg-bemesting is in hoge mate afbankelijk van het K-getal van de grond en de K-bemesting. Bij
een goede K-voorziening is Mg-bemesting meestal gunstiger dan wanneer weinig K
aanwezig is. De houdbaarheid is gevoeliger voor de K-Mg verhouding dan de opbrengst.
De pH van de grond heeft een belangrijke invloed zowel op de houdbaarheid als op
de opbrengst van de bieten. Hoewel zeer armelijk gegroeide bieten, dietypische 'zuregrondverschijnselen' vertonen en geringe opbrengsten geven, zeer goed houdbaar
kunnen zijn, is toch binnen het voor onze praktische landbouw geschikte pH-traject,
dehoudbaarheid evenalsdeopbrengst aanzienlijk beter naarmate depH vande grond
hoger is. Door bekalken van zure zandgronden wordt dan 00k zowel de houdbaarheid als de opbrengst van de bieten verhoogd. De bekalking client echter geleidelijker
te geschieden, dan voor de opbrengst noodzakelijk wordt geacht.
Opgronden met B-gebrek komtsomsinernstigematehartrotvoorindebieten. Door
bemesten met 25kg borax per ha kan deze ziekte volledig worden voorkomen en kan
de opbrengst soms aanzienlijk worden verhoogd. De houdbaarheid van de bieten
wordt door een dergelijke bemesting echter vrijwel niet verbeterd. Het is niet waarschijnlijk, dat hartrot als zodanig een ernstige bron van kuilrot is.
Hoewel door fosfaat-bemesting de opbrengst meestal wordt verhoogd, heeft deze
bemesting slechts een geringe invloed op de houdbaarheid. Door een zware P-bemesting kan de houdbaarheid worden verminderd, doch een matige bemesting, met
b.v. 50 kg P2O5per ha kan wel gunstig werken.
Bieten kunnen zeer veel CI verdragen. De houdbaarheid zal niet gauw door hoge
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Cl-giften verminderd worden. Door S04-bemesting kan behalve de opbrengst aan
droge stof en het droge-stofgehalte van de bieten ook de houdbaarheid verbeterd
worden. Misschien moet de gunstige werking van bemesten met MgSC>4ten dele
aan het sulfaat worden toegeschreven.
Door bemesten met stalmest wordt behalvedeopbrengst ook dehoudbaarheid van
debieteninhet algemeen gunstigbeinvloed.
Onder Nederlandse omstandigheden zal beregenen tijdens de groei van het gewas
gedurende de zomermaanden, weinig invloed hebben op de houdbaarheid van de
bieten, wanneer tenminste de bemesting aangepast is aan de door beregenen te verwachten hogere opbrengst.
De houdbaarheid van debieten reageert duidelijker op een disharmonie in devoedingdan deopbrengst. Dit kan samenhangen met onttrekkingvan de transportabele
essentiele elementen door dejonge actief groeiende cellen aan de oudere bestaande
weefsels.
Inhet algemeenzaleenvoordeopbrengst rendabelebemesting- waarbij dehogere
bemestingskosten nogruimwordenvergoeddoor dehogeredroge-stofopbrengst van
de bieten - ook gunstig zijn voor de houdbaarheid. Overmatige bemesting is eerder
schadelijk voor de houdbaarheid dan voor de opbrengst.
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SUMMARY

CHAPTER 1

Introduction
The beet is a biennial crop. The plant forms a thickened root and/or stem part in
which food reserves are stored. As a result of lowtemperatures (especially atnight)
and the depletion of the N-supply from the soil the beet 'ripens' at the end of its
first year. At this stage of growth the beet contains the major proportion of the
assimilates and ceases to grow.
If during storagethebeetisexposedto lowtemperatures (1-10°C)internal changes
result in bolting and seed formation after storage.
During storage of living plant parts dissimilation occurs and respiration leads to
a decrease ofthenutritionalvalueand liberatesheat.Thenutritionalvaluefor ruminantsoftheremainingdrymatterinthebeets,however,doesnotmarkedlydiminish.
Temperature is the most important factor during storage. Below —3°C the beets
willfreeze, iftemperatureistoohighrespiratorylosseswillbeveryhighandthebeets
willsoon begin to rot. The humidity ofthe environment isalso of great importance
because beets desiccate easily and desiccation leads to reduced keeping qualities.
True pathogenous fungi and bacteria play a minor part in storage. Clamp rot
mainly consists ofinfections by more or lesssecondary fungi.
Ina successful clampthelossesinnutritional valuewithgradualfeeding ofthebeet
supply during the winterperiod may not exceed on the average 4 to 5% (fig. 3).
Especially when thereismuchrot thelosseswillbemuchlarger.

CHAPTER 2

Methods
Thekeeping qualities of beetshavebeeninvestigated on a practical scaleby storing
large amounts of beets in clamps and cells with an open-air cooling system in the
same way as it is done in practice. On a laboratory scale this was done bystoring
samplesof 100beetsin different ways.
Beets have a very heterogeneous composition. Apart from breeding work (the
testing of motherbeets) working with individual beets is not very attractive. It is
alwaysdesirabletoworkwithlargeamountsofbeetsandwithmanyandlargesamples.
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Inclampexperimentsonapracticalscalecarewastakenthatthebeetsintheclamps
wereofthesamevalue.Lossesbyrotweredeterminedbyweighingorvisualexamination. Assessing the respiratory losses in dry matter - meaningthe lossin dry matter
resulting from normal life-processes ofbeets - was generally carried out by determiningtheaverage nett beet weight and the average dry-matter content before and
after storage.
In narrow experimental clampslarge numbers of storage samples of various origin
werestoredinthesamewayfor acertainperiod.Thefound difference inthelossesby
rot wereconsidered to bea standard for thekeepingqualities.
Equivalent sampleswerestored indifferent wayswithartificial cooling.
The rate of respiration of beets during storage was investigated by measuring the
CCVproduction of beet samples stored in containers with a constant air current of
known composition.
The calculated loss from rot is a rather rough estimate but represents a useful information forcomparison.
Thecalculated respiratory lossesinthedrymaterialareapproximations only ofthe
true respiratory losses but may reflect the true respiratory losses fairly accurate in
case of moderate rot.
Although special storage methods were applied in this investigation, the relations
found canbeconsidered asvalid for storagein practice aswell.

CHAPTER 3

Cultural and harvesting methods
Harvesting and cultural methods should concern the storageofwell-ripened,healthy
andundamaged beetsintheclamp.
Byearly sowingthe keeping qualities are favourably influenced (table 2), probably
becauseitimprovestheripeningofbeets.Itisdesirabletouseastrainresistantagainst
bolting, as bolters have poor keeping qualities. Any present bolters should be kept
separately and should first be fed.
Thekeepingqualitiesareimprovedbylaterharvesting(fig. 10-13).Thisresults from
betterripeningofthebeetsatlaterharvesting.Moreoverthesebeetsareharvestedand
clamped during cooler and often moister weather. Furthermore the storage period
isalsoshortenedbyalaterharvest.Thereisnoneedtofearfreezing ofthecroponthe
field. After severe night frost it isdesirable, however,firstto letthefrost drawaway
from crop and soil before continuing harvest. In general the harvest should not
bestarted before the20thorthe25thofOctober,asthekeepingqualitieswillgreatly
diminish at earlier harvest dates.
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Asa great number ofplantsper hapromotestheripeningprocess ofbeets,adense
cropwillalsofavourably influence thekeepingqualities ofbeets.
Deeptopping generallyincreasesthelossesbyrot considerably (table 6).In normal
practical storageinwhich thebeetsarestored in such awaythat they (may) sprout,
respiratory losses in dry matter in deeply topped beets are larger than in lightly
topped beets (tables 3and 4).It is therefore of great importance to top the beetsas
lightaspossible.Thebestwayistotwistoffthefoliageortocutitjustabovethetopof
thebeet,topreventinjury.Anothermethodistoclampthebeetsleavingthefoliage on.
In thiscaseitisdesirable,tochooseastrainwhichlosesmostofitsfoliageinautumn
and comescleanfrom thesoil.Furthermore itisadvisableto keeptheclampascool
aspossible,especially at the beginning.
Respiratory losses in dry matter were markedly low in beets of which the foliage
hadbeentwistedofforinbeetsclampedwiththefoliage on.Thelargewound surface
associated with deeptopping mainly accountsfor the poor keeping qualities.Moreoverthissurfaceisrelativelyrichinparenchymatictissuewhichislessreadilycovered
by gum-formation than vascular-bundle tissue. Besides, the fact that deep topping
destroysfor thegreaterparttheabilitytosproutwillprobablybeofsomeimportance
aswell,sinceit mayinterfere intheauxinbalance ofbeetsandresultinadiminished
resistance against rot.
Beetrot usuallybeginsat damagedspots(tables8and 9).Damaging andwounding
beets should be prevented because damaged beets rot sooner and have higher respiratory losses of dry matter.
Just as too dry storing of beets, desiccation on the field during harvesting is extremely detrimental to the keeping qualities (tables 10and 11).Therefore harvesting
shouldbemadeduringwet,rainyweatherandthebeetsshould be heaped quickly to
protect themfrom direct solar radiation and drying.If thebeetshaveto stay on the
field for somedays,theyshouldbekeptinsmallheapscoveredwithfoliagetoreduce
desiccation and toprotect themfrom nightfrost aswell.

CHAPTER 4

Soiland fertilization
Symbols
H = keeping quality = % healthy = kg healthy beet tissue per 100 kg beets
after storage
O = drymatteryieldofthebeetsinkgperare
K-value of the soil
k =
^
;0.3<k<1.8
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m

=

Mg-content ofthe soil
3^06
;0.3<m<1.8

P

=

pH of the soil
4^2~
;0.75 < p < 1.25

o

=

dry matter yield beets in kg/are
^

HM =
OM =
HK =
OK =

;0.3<o<1.8

improvement of keeping qualities by Mg-fertilization
yield increase by Mg-fertilization
improvement of keeping qualities by K-fertilization
yield increase by K-fertilization

The relation between the factors dealt with in this chapter has mainly been studied
on sandy soils.
The rate of respiration during storage and therefore also respiratory losses in dry
matter are enhanced by nitrogen fertilization (equation 1-5; fig. 20).
Application of K and/or Mgresulted in a decrease oftherate ofrespiration, whereas
Na-fertilization (in the form of Chilean nitrate) accelerated respiration (equation [6]
and [7]).
Omiting N-fertilization causes a considerable decrease in keeping qualities (tables
15 and 16). Excessive N-application is also harmful (tables 17 and 18 and equation
[8]). Just as for the dry matter yield the optimum N-fertilization with regard to the
keeping qualities isgenerally obtained at a rate of 120to 160kg N per ha.
K-fertilization usually improves the keeping qualities as well as the dry-matter
yield (table 19). The keeping qualities are usually improved by fertilizing with 150
to 250 kg K 2 0 per ha. The effect of K-application on both the keeping qualities and
the production decreases asthe K-value of the soilincreases (equation [11 ]and [12],
table 20). Furthermore the effect is dependent on the Mg-content and the pH of the
soil and the Mg-fertilization. The greatest effect is obtained at a low K-value and a
high Mg-content in the soil when there has been an application of Mg as well.
Depending on soilfertility fertilizing with over 300kgK2Oper ha may stillbe favourable, but in many cases this will be too much. The results indicate that the keeping
qualities are more sensitive to excessive K-fertilization than the yield.
On soils with Na-content lower than 3mg per 100gsoil, both keeping qualities and
yield areenhanced byNa-fertilization (table 24).If Na inthe soilishigher an application of200kgN a 2 0 perha or overhasan unfavourable effect onthekeeping qualities,
though the yield often increases. The Na-content inthe sandy soilsin the Netherlands
generallyissolow that fertilizing withChileannitrate and/or K-saltsoflow K-content
will produce a higher yield of beets with better keeping qualities.
Production as well as keeping qualities of beets are improved by Mg-fertilization on
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fields where the Mg-content is lower than 0.0040% (tables 25,26,fig.22). On soil
with a higher Mg-content production may still beincreased somewhat by Mg-application,butthekeepingqualitiesmaydecrease.Theeffect ofMg-fertilization depends
toagreatextent ontheK-valueofthesoilandtheK-fertilization (equation [13]and
[14]).WithagoodK-supplyMg-fertilization hasamorefavourable effect thanwitha
lowK-supply (table27).Keeping qualities aremoresensitiveto the K/Mg-ratio than
production (equation [13]and [14]).
The pH of the soil hasapronounced influence onthekeepingqualitiesand onthe
production ofbeets(table26).Althoughbeetsfrom verypoorsoilsshowingcharacteristic 'acid-soil phenomena' and giving low yields may have good keeping qualities
(table 16),within the practical pH-range keeping qualities and production are considerably enhancedifthepH ofthesoilishigher (equation [9]and [10],fig.25and
28).Bylimingacidsoilskeepingqualitiesaswellasproduction areimproved.Liming,
however, should be carried out more gradual for the improvement of the keeping
qualitiesthan isconsidered necessary for increasing the yield (table29).
On soils with B-deficiency beets sometimes suffer severely from heart rot. A fertilization of25kgboraxper hapreventsthisdiseaseand maysometimesincrease the
yield considerably. The keeping qualities, however, are hardly improved by such a
treatment. It does not seem likely that heart rot as such could be a serious source
of clamp rot (tables 33and 34,fig.23).
Phosphatefertilization generallyincreasestheyield,butithardly affects thekeeping
qualities. A heavy P-application may decrease the keeping qualities, but a moderate
fertilization (e.g. 50 kg P2O5 per ha) may have some favourable effect (tables 37
and 38).
Beetstolerate verymuch CIand the keeping qualities arenot very sensitiveto high
Cl-applications(table 39).It ispossible that apart from the dry matter yield and the
dry matter percentage in the beets, the keeping qualities are also improved bySO4fertilization (table 40).Perhaps the favourable effect offertilizingwithMgS04partly
resultsfrom SO4.
Usually farmyard-manure has a favourable effect on production as well as on the
keeping qualities of beets (table41).
Under Dutch circumstances overhead-irrigation during growth of the crop in the
summer months has little influence on the keeping qualities of beets, at least if
fertilization isproperly adjusted to the higher yield obtained by overhead-irrigation.
The fact that the keeping qualities of beets are more distinctly depending on nutritional disharmonies than the yield may be related to translocation of essential
elementsfromoldertoyoungeractivelygrowingtissuesleadingto a more pronounced
disharmony in the older tissues,which represent the main part ofthe stored beet.
On sandy soilsin the Netherlands the keeping qualities as wellas the yield can be
improved by rational fertilization in many cases.
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