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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 intuinen aangetroffen (235),doch deteeltvan voederbieten op grotere 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.
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FIG. 1 Area underfodder beets since 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 opmerkelijke 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, stuks rundvee) de opbrengst van 50000havoederbieten (4mill, ton)gemakkelijk worden opgenomen. Ons voederbietenareaal 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

G R O E I EN O N T W I K K E L I N G VAN DE BIET

De gecultiveerde biet, Beta vulgarisL., is een tweejarige plant, die in het eerste jaar
een verdikte wortel vormt, waarin het reservevoedsel wordt opgeslagen. Volgens
BOUILLENNE (50) zijn er vijf morfologische groeistadia tijdens de ontwikkeling in het
eerstejaar, n.1.:
1 primaire differentiëring, d.i. kieming, vorming van een wortel met centrale
vaatbundel en vorming van enkele blaadjes,
2 secundaire differentiëring, 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 de vaatbundelringen en het zich
daartussen bevindende parenchym,
5 rijping, waarbij de groei min of meer tot stilstand komt.
In verband met de bewaring van voederbieten is vooral de 'rijping' in het eerste jaar
van belang en verder wat er gebeurt bij de overwintering, waarbij de biet van het
vegetatieve stadium overgaat in het generatieve.

1.2.1

Afrijping

ULRICH (230,231)vond dat het 'afrijpen' van de biet in het eerstejaar niet het gevolg

is van een intern mechanisme. Wanneer bieten worden geteeld onder constante omstandigheden, diegunstigzijn voor de vegetatieve ontwikkeling, dan blijven ze steeds
bladeren vormen. Dezebladeren worden ouder en sterven af. De grootte enhet aantal
van de bladeren wordt bepaald door de genetische samenstelling van het ras en het
klimaat (temperatuur, lichtintensiteit, daglengte) waarin de plant groeit. Deze cyclus
van nieuwvorming en afsterven van bladeren blijft doorgaan tot de omstandigheden
veranderen.
Afhankelijk van de milieuomstandigheden wordt een bepaald suikergehalte in de
wortel bereikt, dat verder constant blijft. De groei van de biet blijft onder deze constante omstandigheden doorgaan met een snelheid die recht evenredig is met de hoeveelheid 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 zuilen lagere temperaturen, vooral 's nachts (229),

FIG. 2 Droge-stofgehalten vandeweefsels vaneenKuhn Psuikerbiet bepaald volgens de 'schijfjesmethoce'. ontleend aan VAN DE SANDE BAKHUYZEN
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FIG. 2 Dry matter content of the tissues of a Kuhn Psugar beet determined according to the 'diskmethod', from unpublished papers from VANDE SANDE BAKHUYZEN
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kortere dagen N-gebrek, de vegetatieve groei van de wortel en vooral de bladontwikkeling min of meer tot stilstand brengen. De 'afrijping' in het eerste levensjaar
van de:biet wordt volgens ULRICH hierdoor gekenmerkt.
WIMMER, LÜDECKE enSAMMET(254) spreken van rijpe bieten wanneer - bij overigens
ruim voldoende voedingstoestand - de in het eerste jaar ter beschikking staande N
nagenoeg verbruikt is,zodat debladeren tekenen vertonen vanzwak N-gebrek, n.1.
lichtgroene tot geelgroene verkleuring. In deze toestand sterven de bladeren, na
overgang vandekleur naar zuiver geel meteenlichtbruine kleur af. Opdit moment
heeft de biet in de praktijk zijn grootste ontwikkeling bereikt, hetgeen blijkt uithet
feit, dat door later oogsten geen opbrengstvermeerdering meer verkregen wordt.
VAN DE SANDE BAKHUYZEN (ongepubliceerd) vond bij onrijpe bieten aanzienlijk
hogere droge-stofgehalten in hetvaatbundelweefsel dan in het parenchym (fig. 2a).
Bij rijpe bieten waren de gehalten in de beide weefsels nagenoeg gelijk (fig. 2b).
Het parenchym vandebietenwortel isalshetware eenvoorraadschuur, diegevuld

wordt met suiker. Isde schuur vol,dan isde biet 'rijp'. Een dergelijk volledig '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 verschil in 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
Afhankelijk van de milieuomstandigheden kan de biet één-, 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 1en 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 à 5°C in het algemeen de gunstigste temperatuur (93, 94, 174,
176, 186).
Gevernaliseerde bieten kunnen weer gedévernaliseerd 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-

hal ngsintensiteit hebben dan overeenkomstige bieten die steeds in de warmere omgeving zijn bewaard. Dit lage-temperatuur-'carry-over'-effect gaat verloren wanneer
de bieten een paar weken bij de warmere omgeving zijn bewaard. De ademhalingsintensiiteit is waarschijnlijk gecorreleerd met de mate van vernalisatie. In overeenstemming hiermee vonden wij bij bewaring van bieten bij een constante temperatuur
van 2°, 5° of 7°C, een geleidelijke toename van de ademhalingsintensiteit gedurende
de bewaring (26).

1.3

L E V E N S P R O C E S S E N T I J D E N S DE B E W A R I N G

1.3.1 Transpiratie
Door transpiratie, dus verdamping van water, treedt verhes aan verse massa op.
Voor deboer diezijn eigenbieten bewaart, isditverhesopzichzelf van geen betekenis,
immers, dit verhes betekent nog geen verlies aan voederwaarde. Indirect kan waterverlies(uitdroging) welverliezen aan voederwaarde veroorzaken, omdat uitgedroogde
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.
Bij verbranding van 1grammolecule glucose komt 674cal warmte vrij, waardoor de
bieten warmer worden. Dit feit is van grote betekenis omdat het enerzijds de bieten
beschermt tegen bevriezen in dekuil, anderzijds de ademhaling versnelt, hetgeen door
de hieruit voortvloeiende toenemende warmteproduktie ten slotte 'broei' ten gevolge
kan hebben.
Ademhaling is een normaal levensverschijnsel van een gezonde plant. Willen we de
biet gezond bewaren, dan zullen we steeds een zekere ademhaling moeten toelaten.
Wordt de ademhaling verhinderd, b.v. door gebrek aan zuurstof, dan treedt anaerobe
ademhaling of gisting op, die spoedig bederf en rotting ten gevolge heeft.

1.3.3 Spruiting
Tijdens de bewaring vormen bieten in het algemeen spruiten en fijne zijworteltjes.
Dit uitlopen vindt plaats ten koste van de voedingsstoffen diein debiet aanwezig zijn.
Spruiting en wortelvorming gaan onvermijdelijk gepaard met enig verlies aan voe-

dingsstoffen endienen dusbeperkt teworden. Inhetalgemeen neemt despruitingen
wortelvorming toe bij bewaring bij hogere temperatuur en grotere vochtigheid(26,
174, 176). Bijaardappelen kande spruiting belangrijke verliezen veroorzaken, mede
door vermindering vandekwaliteit. Bijbieten isditvrijwel nooit hetgeval, ondanks
het feit dat ze geen 'rustperiode' hebben zoals aardappelen en dus reeds van de
aanvang af kunnen spruiten. Hetdroge-stofgehalte vandespruiten bij bieten is zeer
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
zeer bijkomstig beschouwd mag worden (62, 67).
In hetalgemeen wijst eenzekere mate vanspruiting opeengezonde levensactiviteit
van debiet en alszodanig blijkt zemeestal samen te gaan meteengoede bewaring.
Een bescheiden mate vanspruiting isdaarom bijbieten, liever danals 'onvermijdelijk
kwaad', alseenuiting vande gewenste gezondheidstoestand opte vatten(26).

1.3.4 Enzymatische activiteiten
Door enzymatische activiteiten treden omzettingen op,dievooral vanbelang zijn bij
suikerbieten in verband metde suikerfabricage, doch diedevoederwaarde vanvoederbieten nauwelijks beïnvloeden.
De verteerbaarheid vanheteiwit indebiet zalhierdoor waarschijnlijk niet veranderen of misschien iets toenemen. Immers een deel van het eiwit wordt gesplitst in
aminozuren (62,220)enwordt dusgemakkelijker verteerbaar. Overigensishetgehalte
aan ruweiwit inbieten zolaag, datkleine veranderingen indesamenstelling hiervan,
niet van veel belang zijn.
Tijdens debewaringgaat, tengevolgevandeademhaling,goedverteerbare organische
stofverloren.Hetisdaaromte verwachten,datdeverteerbaarheidende zetmeelwaarde
van de overgebleven droge stof zal zijn afgenomen, immers, na de bewaring is er
relatief meer ruwvezel enasin dedroge stof danvóór de bewaring.
Wanneerwedeformule van MARTIN en GRAMBERGEN(153)- ZW = 0,5448x + 0,98,

waarin x het 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
we verder aannemen dattijdens de bewaring 15%vande droge stof in devormvan
suiker verloren isgegaan,danvinden we,datdezetmeelwaarde vandedroge stof vóór
de bewaring 57,2en na de bewaring 56,3 is.Volgens deze berekening isde zetmeelwaarde van de droge stof tijdens de bewaring dus iets achteruitgegaan. Praktisch
zalditverschil echter nauwelijks meetbaar zijn.
Om dit na te gaan hebben STEENSBERG en WINTHER (204) de verteerbaarheid van
voederbieten bepaald door middel vanvoederproeven metrundvee. Zededen ditmet
verse bieteninnovember enmetbewaarde bieten injanuari eninapril.Hetbleek,dat
de voederwaarde vandedroge stof van debieten niet meetbaar was achteruitgegaan.

Ook ISAACHSEN en ULVESLI (123)vonden bij koolrapen dat de verteerbaarheid van de
droge stof tijdens de bewaring niet meetbaar achteruitging. Ter verklaring hiervan
wijzen ISAACHSEN en ULVESLI er op, dat de ruwvezel in koolrapen voor koeien 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
suiker in het voedsel de gistingsprocessen in de pens ongunstig beïnvloedt (127, 146),
waardoor de andere voedingsstoffen, zoals cellulose (ruwvezel), minder goed worden
benut. Suikerbieten zijn daarom voor koeien minder geschikt dan voederbieten. Het is
hierom begrijpelijk, dat een wat lager suikergehalte van de droge stof in de bieten na
de bewaring, bij de voederproeven met koeien, geen merkbare vermindering van de
voederwaarde ten gevolge heeft gehad.

1.4.

B E L A N G R I J K E O M S T A N D I G H E D E N T I J D E N S DE B E W A R I N G

1.4.1 Temperatuur
Bij een temperatuur lager dan —1°C kunnen bieten bevriezen, waarbij onderscheid
dient te worden gemaakt tussen het reversibele 'bevriezen' en het irreversibele 'doodvriezen' (218, 234). In het eerste geval zijn 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 inwerking van de koude zelfs tot in het hart van de biet - doch debiet isnog niet dood.
Bij eentemperatuur lager dan —3°Cis'doodvriezen'mogelijk. Aangezien debiet een
specifieke warmte heeft van ongeveer 0,85, bezit ze een aanzienlijke warmtevoorraad.
Er is dus een langdurige intensieve afkoeling nodig om de temperatuur van de buitenste weefselcellen tot —3°Cte koelen, tenminste,wanneer de(uitwendige) afkoeling
niet zo snel gaat, dat ten gevolge van de te kleine inwendige warmtegeleiding van de
biet niet genoeg warmte nageleverd kan worden.
Worden levende plantedelen bewaard bij een lage temperatuur, doch hoger dan
0°C, b.v. bij 0,5°C of 1°C, dan kunnen verstoringen van de metabolische processen
optreden, die de kwaliteit van het produkt ongunstig beïnvloeden. Bekend is het z.g.
'lage-temperatuurbederf' bij appels, dat optreedt, wanneer ze te lang bij lage temperatuur worden bewaard. Bij bieten worden bij 0-1°C de vernalisatieprocessen vrijwel tot stilstand gebracht. Door bewaring bij deze temperatuur worden ze op den
duur verzwakt, waardoor ten slotte meer rot optreedt (26).
Door bewaring bij te hoge temperatuur treden hoge ademhalingsverliezen op (33,
216, 233) en worden ook de spruiting en wortelvorming sterk bevorderd (174). Doordat bij hoge temperatuur de ademhaling sterk wordt versneld, kunnen de bieten

aanzienlijk warmer worden. Verder wordt door de hoge temperatuur 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 verhezen bij bewaring bij hoge temperatuur (12-15°C) 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 pathogène 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,krachtig levende bieten aan te tasten. Zekrijgen pas hun kans,wanneer door
minder goede teelt- of bewaarmethoden, de bieten te zeer verzwakt zijn om nog voldoende weerstand te bieden.

1.5 GROOTTEVANDEVERLIEZENINDEPRAKTIJK
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. 2 Bewaarverlies in een praktijkkuil zonder
rot. Oppervlak ABCD isdeop 1november ingekuilde totale hoeveelheid bieten in kg droge stof.
Oppervlak van een kolom is de hoeveelheid die
in een halve maand wordt opgevoerd. Gearceerde oppervlak ABEis het ademhalingsverliesaan
droge ;tof

FIG. 3 Storage loss ina clamp withoutrot. The
surface ABCD isthetotalamount ofbeets(kgdry
matter) storedonthe1stofNovember. Thesurface
ofonecolumnistheamountfed inhalfamonth. The
hatchedsurfaceABE istherespiratory lossin dry
matter
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1/11

±J-

J L
1/3

1/4
datum
date

Het oppervlak van het vierkant ABCD stelt voor de op 1november ingekuilde
totale hoeveelheid voederbieten,inkgdroge stof.Dezehoeveelheid wordttot 1 april
geleidelijk vervoederd. We stellen onsvoor, datreedsbijhetinkuilen detotalehoeveelheid bietenisverdeeldin 10gelijkeporties,kolom 1 t/m 10,dietijdens dewinter
successievelijk zullen worden opgevoerd. Dehoeveelheid droge stof in iedere portie
stellen weop100enwordtvoorgesteld doorhetoppervlak vaneenkolom.
Portie 1wordt opgevoerd indeeerste helft vannovember envertoont nogvrijwel
geenverliezen. Portie 10wordt opgevoerd indetweedehelft vanmaart. Ineen goed
geslaagde praktijkkuil kunnen wehetdroge-stofverlies op 15 januari 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 aanhet oppervlak van de driehoek ABE.In procenten
vandetotale hoeveelheidingekuilde droge stof (oppervlak vierhoek ABCD) is dit
5%. Ditverlieslijktonsalleszinsaanvaardbaar.Verderebeperkingvanditverheswordt
ook moeilijk, aangezien een zekere ademhaling onvermijdelijk is. Onder gunstige
omstandigheden kanhetverliesnog teruggebracht worden tot3,5à4%,doch hetis
weinigrendabel aaneen winstvan 1 à 1,5%veelmoeiteen/of kostentebesteden.
In fig. 3ismetdelijn AFhetverloop vanhet ademhalingsverlies aan droge stof
voorgesteld ineennormale praktijkkuil bijgeleidelijk opvoeren vandebieten, wanneerergeenrotoptreedt enweervanuitgaan dathetdroge-stofverlies op15januari
niet4doch8% bedraagtenop1 aprilniet 12doch20%.Ditgevaliseenuitgesproken
slechte bewaring, hetgeenindepraktijk slechts zelden voorkomt. Toch bedraagthet
droge-stofverlies gemiddeld over de gehele bewaarperiode dan nog slechts 9%.
Integenstellingmethetademhalingsverliesishetverliesdoorrotzeergoedmerkbaar
voor deboer. Somsgaatineen enkelemaand degehelebietenvoorraad volledigverloren.Opovereenkomstige wijzealsinfig.3,isinfig.4hetverloopvandeverliezen
weergegeven bijeenkuil waarininaanzienlijke materotisopgetreden.
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FIG. 4 Bewaarverlies ineen praktijkkuil met rot.
Als flg. 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 Storagelossinaclampwithrot.Seefig.3.
Thesurface EBF, however, isthe loss by rot, while
the surface GEFH is the respiratory loss in dry
matterfrom the healthybeets

Het oppervlak EBF infig.4 is het verlies door rotting, het oppervlak GEFH het
ademhalingsverlies aan droge stof in de gezond gebleven bieten. Zoals blijkt uit
fig. 4,wordt oppervlak GEFH aan heteindvan debewaarperiode smaller. Dit komt
doordat het ademhalingsverlies aan droge stof alleen betrokken isop de gezondgeblevenbieten;derottebieten zijn toch algeheelverloren. Aan het eindbedraagt het
droge-stofverlies weliswaar 20%,dochomdat erdannogslechts 30kgvan de 100 kg
oorspronkelijk ingekuilde droge stof aanwezig is, is van die 30kg ook slechts 6 kg
door ademhaling verloren gegaan.
Infig.4 bedraagt het totale droge-stofverlies als gevolg van rot + ademhaüng in
de gezonde bieten, gemiddeld over de gehele bewaarperiode 24%. Een belangrijke
moeiüjkheid is,dat door het optredenvanrot indekuilhetvoederplan onbruikbaar
wordt. Immers,van devoor gebruik in detweede helft van maart bestemdevoederwaardeisslechts 30%overgebleven. Kuilrot kan dan ook belangrijkefinanciëleverhezenveroorzaken, dieoverigensnogaanzienlijk ongunstiger kunnenuitvallendanin
het hiergestelde voorbeeld.
DeomvangvandebewaarverliezenbijvoederbietenindeNederlandselandbouwals
geheelismoeilijk te schatten. Statistische gegevens ontbreken volledig.
De ademhalingsverliezen zijn gemiddeld ongetwijfeld groter dan de 5%van het in
fig.3besproken gunstige geval, doch waarschijnlijk kleiner dan de 9% van de ongunstige bewaring.
Degemiddeldeverhezen door rotzijn nogmoeilijker aantegeven.Erzijnjaren dat
er zeerweinig rot optreedt, terwijl er in anderejaren talloze klachten uit de praktijk
komen. Ook in ongunstigejaren zijn er echter veel boeren die helemaal geen moeilijkheden ondervinden. In de meeste jaren gaan vrijwel geen bieten verloren door
bevriezen, doch somskomen ernogalwat vragenuit depraktijk over het verwerken
van bevroren bieten.
Ieder jaar komt kuilrot verspreid in geheel Nederland voor. In bepaalde streken
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treedt het wat sterker op de voorgrond, b.v. in de rivierkleistreken (Bommelerwaard,
langs de Maas in Limburg) en in de zandgebieden van Drente en Noord-Brabant.
Wij hebben de indruk dat in het algemeen in Nederland het rotverlies gemiddeld
over de gehele bewaarperiode kleiner zal zijn dan 5%. Het grote probleem is dat het
rotverlies in min of meer incidentele gevallen desastreuze afmetingen aanneemt.

1.6

D O E L S T E L L I N G VAN HET O N D E R Z O E K

Uit het voorgaande blijkt, dat de totale verliezen bij het bewaren van voederbieten
belangrijk kunnen zijn en dat hierbij het kuilrot het meest wordt gevreesd, wegens het
incidenteel optreden van grote verliezen.
De houdbaarheid van bieten, gezien als resistentie tegen kuilrot, heeft daarom bij
ons onderzoek in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Daarnaast werd aandacht besteed aan debij debewaring optredende ademhalingsverliezen aan droge stof.
Dit onderzoek moest echter beperkt worden omdat de bepaling van deze verliezen
aanzienlijk meer tijd en moeite kost, dan de bepaling van de verliezen door rot.
Onderzoek van de invloed van de cultuurmethoden, de bemesting en de vruchtbaarheid van de grond, werd vooral van belang geacht, omdat de voederbiet een
produkt iswaarvan deprijs, n.1.ƒ 17,—totƒ 24,—perton, laagis. Dit heeft tot gevolg,
dat een verbetering van de bewaarmethode niet veel geld mag kosten. Wanneer een
verbetering b.v.ƒ 2,—perton kost, dan betekent dit reeds 8-12% van de beginwaarde,
terwijl de rottingsverhezen zonder dergelijke maatregelen gemiddeld slechts op 5%
worden geschat. In de meeste gevallen zal dit dus niet rendabel zijn. In tegenstelling
hiermee worden b.v. bij aardappelen bewaringskosten vanƒ20,— per ton algemeen
als rendabel beschouwd. Dit komt doordat aardappelen niet alleen een aanzienlijk
hogere waarde hebben, n.1.rondƒ 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 de cultuurmethoden is het mogelijk verbetering van de houdbaarheid teverkrijgen, zonder dat ditveelgeld kost. Bijdebemestingiszelfs gebleken,
dat in de praktijk soms te veel wordt gegeven, zodat op kosten kan worden bespaard.

1.7

SAMENVATTING

De biet iseen tweejarig gewas, dat in het eerstejaar een verdikte wortel en/of stengeldeel vormt, waarin het reservevoedsel wordt opgeslagen. Als gevolg van de lage temperatuur (vooral 's nachts) en het opraken van de N-voorraad in de grond, rijpt de
bietaan heteindvan zijn eerstelevensjaar af, hetgeen betekent, dat de voorraadschuur
'biet' wordt gevuld met assimilaten en dat de groei tot stilstand komt.
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Wordt een biet tijdens de bewaring aan lage temperatuur (1-10°C) blootgesteld, dan
treden inwendige veranderingen op,dietot gevolg hebben dat na debewaring schieten
en zaadvorming 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.
De voederwaarde voor herkauwers van de in de bieten overgebleven droge stof gaat
echter niet merkbaar achteruit.
Tijdens debewaringisdetemperatuur devoornaamste factor. Bijtelage temperatuur
(lager dan —3°C) vriezen bieten dood, bij te hoge temperatuur zijn de ademhalingsverliezen zeer groot en gaan de bieten spoedig rotten. Ook de vochtigheid van het
milieu isvan groot belang. Bieten drogen gemakkelijk uit en uitgedroogde bieten zijn
minder houdbaar dan niet uitgedroogde.
Echte pathogène schimmels en bacteriën spelen bij de bewaring een ondergeschikte
rol. Kuilrot bestaat in hoofdzaak uit aantastingen door min of meer secundaire
schimmels.
In een goed geslaagde praktijkkuil behoeven de verhezen aan voederwaarde bij geleidelijk vervoederen van de bietenvoorraad, gemiddeld over degehele bewaarperiode
niet groter te zijn dan 4 à 5%. Vooral wanneer de bieten in ernstige mate rotten,
kunnen de verhezen 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

LITERATUUR

2.1.1 Micromethoden
De houdbaarheid van bieten, in de zin van resistentie tegen rotting, kan worden bepaald, door stukjes biet met sporen of mycelium van een bepaalde schimmelcultuur
te inoculeren en dan na te gaan hoe snel en hoe diep de schimmel het stukje in een
bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur en vochtigheid aantast.
NELSON en OLDEMEYER (163) inoculeerden de stukjes biet met een reincultuur van
eenstamvanPhomabetaewaarvan depathogèneaard bewezen was. GASKILL (99, 101)
gebruikte alsinoculum eenpapje, dat verkregen werd door rot enaangrenzend gezond
weefsel van een biet fijn te hakselen en te mengen. Mooi (mondelinge mededeling)
werkte evenals de Russische onderzoekers BROYAKOVSKY en SHEVTCHENKO met een
cultuur van Botrytis cinerea.
Het is bij dergelijke entproeven noodzakelijk zeer zorgvuldig te werken. Vooral de
vochtigheid van de stukjes biet is zeer belangrijk. Bij uitdrogen treedt veel sneller
rot op
In principe wordt bij het werken met geinoculeerde stukjes bieteenmaat gevonden
voor ce uitbreidingssnelheid van de schimmel in het levende, volledig turgescente
bietenweefsel. Het is dus een nabootsing van de uitbreiding van het rot in de aangetaste biet. De infectie zoals die b.v. in een bietenkuil optreedt is iets anders en staat
hier in principe ook buiten.
Bij oriënterend onderzoek vond Mooi (mondelinge mededeling) slechts een geringe
overeenkomst tussen de volgens zijn entmethode bepaalde en de door ons in een
proefkuil gevonden houdbaarheid. Aangezien de entmethode bewerkelijk is, had
Mooi echter slechts 5 bieten van iedere herkomst onderzocht. Door de grote heterogeniter: van voederbieten, zullen voor het karakteriseren van de houdbaarheid van
verschillende partijen, steeds grote aantallen bieten, b.v. 100 stuks per partij, onderzocht moeten worden.
In principe is een entmethode wel geschikt voor kwekerswerk, wanneer tenminste
gewerkt wordt met zodanige bietenstukjes, dat de biet zelf nog geschikt is voor zaadproduktie (53, 101,103,162, 163).Verder isdezemethode geschikt, wanneermen b.v.
de virulentie van verschillende schimmels, of van verschillende physio's van een bepaalde schimmel wil bestuderen, zoals door GASKILL en SALISKAR (102) is gedaan
met bietenschijven en door TOMPKINS en PACK (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 deze micromethoden, minder geschikt; enerzijds omdat
bijwerkenmet stukjes bietdebewaarmethode zeersterk afwijkt vandieinde 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 à 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

Hoewelmen 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. 2hebben wehetbelangrijke 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
neernt het gehalte toe van binnen naar buiten.
Bij hst bereiden van de bietenbrij voor chemisch onderzoek moet er daarom voor
gezorgd worden, dat alle delen van de biet op evenredige wijze in de brij vertegenwoordigd zijn. Bij ons onderzoek is dit gedaan door uit iedere biet van het monster
eenoverlangsesectorteraspen,waardooralledelenvandebietopredelijk evenredige
wijze in de bietenbrij terecht komen.

2.2.2 Heterogeniteit tussen bieten onderling
Ookde samenstellingvanverschillendebieten van eenzelfde partij loopt sterk uiteen.
Deheterogeniteitinerfelijke aanlegisineennormaalbietenraszeergroot.Daarkomt
de heterogeniteit tengevolge van milieuomstandigheden nog bij. Bieten voeren een
sterke concurrentiestrijd om de ruimte. Wanneer een biet een iets vroegere 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 gewasnog
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 één ras, op één perceel
geteeld, kunnen de resultaten van STOUT(214)gelden. STOUTnam van enkele mooi
gelijkmatige veldjes monsters, waarbij de bieten die minder dan 600gwogen niet in
hetmonsterwerdenopgenomen.Hijverrichtteeenaantalbepalingenindeindividuele
bieten engingdespreidinghiervan na. Bij 12rassen vertoonden decijfers gemiddeld
de volgende variatie:

1
1

Bepaling
Determination

Gemiddeld
Average

Variatie in %*
Variation in % 1

bietgemcht/beetweight
%suiker/'% sugar
respiratie (CO2produktie)
respiration(COz-production)
amino N als glutamine
aminoN asglutamine
Na
K

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

224
61
83

0,42 %

553

800dpm
4313dpm

308
81

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

Hieruit blijkt voldoende, dat bijindividuele bieten een zeer grote variatie wordtgevonden. In verband hiermee werd door ons nagegaan hoe groot de variatie was bij
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monsters van 25 bieten uit een partij. Hiertoe werden een partij Groenkraag en een
partij Barres bieten verdeeld in 10 monsters van 25 bieten, waarin het gehalte aan
droge stof, ruw eiwit en as werd bepaald. In 5monsters per partij werd ook nog het
gehalte aan Na2Ü, K2O, CaO, MgO en P2O5bepaald. In tabel 1 worden de resultaten
weergegeven.
TABEL 1 Resultaten van bepalingen in 10 (5) gelijkwaardige bietenmonsters van 25 stuks Groenkraag of Barresbieten
^antal
bepalingen
Numberof

Gemiddeld gehalte Senkelewaarneming
Averagecontent
S standarderror

determinations Groenkraag Barres

Groenkraag Barres

S% variatiecoëfficiënt
5'% coefficient
ofvariation
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

% as in de ds
% ash in dry matter

10

8,23

16,7

0,45

0,58

5,5

3,5

% P2O5in de ds
% P2O5in dry matter

5

0,36

0,77

0,03

0,04

7,2

5.2

% KaO in de ds
% K2O in dry matter

5

2,51

5,75

0,15

0,85

6,0

14,8

% N a 2 0 in de ds
% Na^O in dry matter

5

0,87

1,02

0,042

0,023

4,8

2,3

% CaO in de ds
% CaO in dry matter

5

0,27

0,57

0,021

0,054

7,8

9,6

% MgO in de ds
% MgO in dry matter

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 is met grote aantallen bieten en met veel monsters voor chemisch onderzoek te werken.

2.2.3 Uiteenlopende herkomst
De door ons onderzochte bieten zijn afkomstig van de meest uiteenlopende proefvelden, grondsoorten en rassen. Wij hebben gebruik gemaakt van het van bestaande
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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,
voor cristoch niet voldoende exact zijn opgezet. Wanneer men b.v. de Mg-bemesting
heeft gevarieerd, is dit in het ene geval gedaan door bemesten met magnesiumsulfaat
en in het andere door bemesten met magnesiumcarbonaat. Men spreekt dan eenvoudig van Mg-bemesting en ziet de toediening van het sulfaat over het hoofd, hoewel
die o.i. zeer belangrijk is.
Het bewaaronderzoek isaltijd uitgevoerd met bietenvanproefvelden dievoor andere
doeleindenwaren opgezet enwaarbij verschillenderassenwerdengebruikt. Wij hebben
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

B E M O N S T E R I N G VOOR CHEMISCH O N D E R Z O E K

2.3.1 Aantal bieten per monster
Uit vergelijking van de standaardafwijking van de suikergehalten uit duplo-monsters
van 6, 8 of 10 bieten, 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 10 bieten te nemen.
Uit de in tabel 1 weergegeven standaardafwijking van het droge-stofgehalte, kan
worden afgeleid, dat de standaardafwijking, die bij een monster van 25 bieten 0,45
bedraagt, bij een monster van 10bieten 0,70 en bij 50bieten 0,32zou bedragen. Door
25in plaats van 10bieten per monster te nemen wordt de nauwkeurigheid aanmerkelijk vergroot, terwijl bij grotere monsters de toename van de nauwkeurigheid veel
kleiner wordt. Aangezien met monsters 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
In fig. ;5 is het verloop van de standaardafwijking van de bepaling van het gehalte aan
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 kuil van 5ton
standaardafwijking
Standard deviation
0,50

0.25

0 L.L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

30
aantal m o n s t e r s
number of
samples

FIG. 5 Relationbetweenthe standarddeviation of thedrymatter determination and the number of
samples of25beetsper clamp of 5tons

monsters van 25 bieten. De monsters zijn daarbij zo genomen, dat ieder monster de
gehele partij vertegenwoordigt.
Uit praktische overwegingen hebben wij meestal gewerkt met 6 monsters waarmee,
zoals fig. 5laat zien, ook het grootste deel van de praktisch bereikbare nauwkeurigheid is behaald.

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
iedere n d e biet bij het monster gedaan (11). Het bleek, dat de standaardafwijking van
de droge-stofbepaling volgens de toevalsmethode slechts weinig verschilde van die
bij de uitlegmethode. Bij het nemen van monsters uit proefvelden wordt daarom het
bewerkelijke uitleggen van groot naar klein niet meertoegepast. Bij ons bewaaronderzoek hebben wij de 'uitlegmethode' echter wel steeds gebruikt voor het samenstellen
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
kuilen van ongeveer 5ton bieten. De moeilijkheid is,dat de bieten in de te vergelijken
18

kuilen een goede steekproef van hetzelfde universum moeten zijn. Willen we b.v. de
invloed van verschillende oogstmethoden onderzoeken, dan wordt het perceel om die
reden volgens een proefveldschema geoogst.
In het algemeen werden de kuilen op de grond aangelegd. Breedte aan de voet 2 m,
hoogte vanaf de vloer van de kuil 1,50 m, lengte naar behoefte.

2.4.1 Bepaling van het rotverlies
Bij hei:opruimen van de kuilen werd het percentage rot bepaald door wegen of door
schatten.
Bij de gewichtsbepaling werd het percentage rot bepaald uit het verschil in gewicht
van de:totale hoeveelheid bieten en het gewicht van de gezonde bieten + de gezonde
delen van de aangetaste bieten.
Aangezien het uitsnijden van het rot uit aangetaste bieten zeer bewerkelijk is, werd
het percentage rot of het percentage gezond in vele gevallen door schatting bepaald.
De gezondheidstoestand van iedere biet werd uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 10.
0 is geheel rot, 10is geheel gezond. De som van deze cijfers gedeeld door het aantal
bieten en dit getal vermenigvuldigd met 10levert het geschatte percentage gezond van
de partij. Bij vergelijking van de schattingsmethode met de gewichtsmethode, bleek,
dat de schattingsmethode slechts kleine afwijkingen van de gewichtsmethode opleverde. Dit hoeft ook niet te verwonderen aangezien er naast geheel gezonde en geheel
rotte bietenmeestal slechtseenrelatief klein aantalhalfrotte voorkomt. Bij eenvoudige
proeven is de schattingsmethode daarom veel toegepast.

2.4.2 Verlies aan droge stof
De door de ademhaling van de gezond gebleven bieten verloren gegane hoeveelheid
droge stof, werd berekend uit het vers gewicht en het droge-stofgehalte van de bieten
bij het inkuilen en bij het uitkuilen, waarbij voor het rot een bepaalde correctie werd
ingevoerd (zie 2.8.1). Voor nauwkeurige bepalingen was het nodig alle bieten schoon
te poetsen en te wegen, waarna aan de hand van enkele monsters van 25 bieten het
droge-stofgehalte werd bepaald. Vaak kon worden volstaan met het gemiddeld bietgewicht van de partij, zoals dat werd bepaald door weging van b.v. 1000 schoon gepoetste bieten (16, 21,26).

2.5

O N D E R Z O E K IN SMALLE P R O E F K U I L E N

Wanneer we de invloed van de milieu-omstandigheden waarin de bieten zijn gegroeid
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willen onderzoeken, ligt het voor de hand, bieten afkomstig van proefvelden te gebruiken. Immers,detevergelijken bieten mogenalleenverschillenindete onderzoeken
factor, b.v. N-bemesting. Bieten afkomstig van verschillende praktijkpercelen zijn
meestal nietgeschikt, aangezien wedantallozeonbekendefactoren (ras,perceelsinvloeden enz.) binnen halen. Het gevolg is, dat we voor ons onderzoek slechts kleine hoeveelheden bieten terbeschikking hebben, zodat het niet mogelijk is grote proefkuilen
op te zetten. Het is noodzakelijk alle te vergelijken monsters op volkomen gelijke
wijze te bewaren.

2.5.1 Kuilmethode
Een goedemethode om de onderlinge vergelijkbaarheid van demonsterste verzekeren
is de aanleg van lange smalle proefkuilen zoals door het I.V.R.O.wordt toegepast bij
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 de praktijk. De bieten zijn in dergelijke smalle kuilen meestal beter houdbaar dan bij normale bewaring.
Wanneer men de kuil lang genoeg intact laat, treden meestal belangrijke 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 'monsterkuil' een grotere kuil aangelegd, nagenoeg op praktijkschaal. De
resultaten van beide typen kuilen waren goed met elkaar in overeenstemming. Bij ons
onderzoek was eveneens enkele malen een dergelijke 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 100 bieten, die een goed gemiddelde vertegenwoordigen van het betrokken veldje van het proefveld.
Sommige buitenlandse onderzoekers (211) hebben gewerkt met monsters die uit
'gemiddelde bieten' bestonden. Bij de samenstelling van het bewaarmonster heten
ze de grootste en de kleinste bieten van het veldje buiten beschouwing, met de bedoelingdehomogeniteit van hetmonster tevergroten. Wij hebben eendergelijke keuze
nooit durven doen, omdat we er dan nooit zeker van zijn dat het monster ook het
veldje goed vertegenwoordigt.

2.5.3 Tijdstip uitkuilen
Meestal is door middel van smalle proefkuilen alleen de houdbaarheid in de zin van
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resistente tegen rotting bestudeerd. In het voorjaar wordt de kuil daarom pas opgeruimd, wanneer in ernstige mate rot is opgetreden. Het meest geschikte tijdstip 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.
Bijhet opruimen werdhet percentagerot somsbepaaldvolgensde 'gewichtsmethode'
(zie 2.4.1), doch meestal volgens de 'schattingsmethode' (zie 2.4.1).

2.6

O N D E R Z O E K IN KOELCELLEN

Bij het onderzoek van de verschillende factoren diedebewaarmethode karakteriseren,
zoalsbewaartemperatuur, vochtigheid van het milieu enz.werd gewerkt in kunstmatig
gekoelde cellen, dus onder zoveel mogelijk geconditioneerde omstandigheden. In verband met de beschikbare plaatsruimte en de noodzaak de hoeveelheid werk te beperken, werd gewerkt met bewaarmonsters van 100bieten, die apart in kisten werden
bewaard. Op dezewijze is o.a. nagegaan of er verband wastussen dewerkingvan verschillende bemestingen en b.v. de temperatuur waarbij de bieten werden bewaard.
Bij het onderzoek in koelcellen werden de bieten in het algemeen zorgvuldig schoongepoetst en individueel gewogen en genummerd. Na de bewaring werd het rotverlies
van iedere biet bepaald door uitsnijden van het rot en wegen van het overgebleven
gezonde deel. Meestal werd ook het door de ademhaling ontstane verlies aan droge
stof in de gezond gebleven bieten bepaald (zie ook 2.4.2) (12, 15,26).

2.7

ADEMHALINGSONDERZOEK

Op grond van de onder 2.1 en 2.2 vermelde overwegingen en feiten werd ook bij het
ademhalingsonderzoek gewerkt met grote bewaarmonsters van 100 tot 150 bieten.
De eenvoudigste methode om van dergelijke grote partijen bieten de ademhalingsintensiteit - de C02-produktie en 02-opname - te meten, bestaat in het bewaren van
de bieten ineen gesloten ruimte, waardoor een luchtstroom wordt geleid van bekende
sterkte en samenstelling. Uit de hoeveelheid doorstromende lucht en uit het verschil
in samenstelling van de in- en uitstromende lucht kan dan de ademhalingsintensiteit
worden berekend.
Zoals uit oriënterend onderzoek bleek (13) en uit de literatuur bekend is (56, 75,76,
203), is het hierbij van groot belang, dat de samenstelling, met name het C02-gehalte,
van de lucht in de bewaarruimte constant blijft. De hoeveelheid in het bietenweefsel
(celvocht) vastgehouden CO2 staat n.1. in evenwicht met het C02-gehalte van de omringende lucht. Stijgt gedurende debewaarperiode het C02-gehalte vandeomringende
lucht, dan stijgt ook het gehalte in de biet, m.a.w. niet alle geproduceerde CO2 wordt
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aan de lucht afgegeven, hetgeen o.a. tot uiting komt in een te laag ademhalingsquotient CO2/O2. Iets dergelijks treedt niet op bij O2, dat vrijwel niet in het celvocht
wordt vastgehouden.
Het is daarom noodzakelijk, een constant C02-gehalte in de lucht van de bij dit
onderzoek gebruikte ademhalingsvaten te handhaven. Hierbij stelt zich n.1. een
evenwicht in tussen de C02-concentratie in debieten en in de omringende lucht, zodat
de geproduceerde CO2 volledig wordt afgegeven. Uit metingen van het ademhalingsquotient, dat bij bieten normaal 1 is, - immers suiker wordt verbrand tot CO2 en
H2O waarbij evenveel O2 wordt opgenomen als CO2 afgegeven - kon worden nagegaan, dat het evenwicht meestal reeds na 48 uur was ingetreden.
FIG. 8 Ademhalingsvatmetventilatie-apparatuur.Depijlengevenderichtingvandeluchtstroomaan

FIG. 8 Respirationcontainerwith ventilationapparatus. The arrows indicatethe directionof the
air-current
1. toevoerbuis / inlet
2. afvoerbuis /outlet
3. leinigingspTopIplugfor purification ofair
4. capillair /capillary
5. venturimeter / venturimeter
6. drieweg kraantjes / three-way cocks
7. regelbaar naaldventiel / regulation tap
8. aanzuigbuis met regelbare naaldventielen /suctiontubewithregulation taps
9. inlaatventiel met constante onderdruk / inletvalve withconstant 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 CC>2-gehalte van de lucht werd gemeten met een Orsat apparaat (227) ook wel
'haldane-gas analyser' genoemd (149). Het CCVgehalte van de lucht in de ademhalingsvaten werd op 2% CO2gehandhaafd. Dit werd bereikt door de sterkte van de
doorgevoerde luchtstroom dagelijks bij te regelen.
Het CC)2-gehalte van 2% werd enerzijds gekozen omdat dit met ons Orsat apparaat
voldoende nauwkeurig gemeten kon worden en anderzijds omdat bleek, dat de houdbaarheid van de bieten door dit C02-gehalte nog nietin ernstige mate ongunstig werd
beïnvloed.
Voor ons onderzoek hadden wij een stel van 24 gasdichte ijzeren vaten ter beschikking, met een inhoud van 400 liter. 8 van deze vaten 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 deze vaten bewaard (zie fig. 6).
In flg. 8is een schema weergegeven van een ademhalingsvat met ventilatie apparatuur. Er is uitsluitend gewerkt met ventilatie die door aanzuigen van lucht verkregen
werd. Het voordeel hiervan is, dat in de vaten de luchtdruk vrijwel gelijk is aan die
van de buitenlucht, zodat eventuele kleine lekjes geen storende invloed uitoefenen.
Immers bij aanzuigen door de afvoerbuis 2kan de lucht direct vrij toetreden door de
toevoerbuis 1. Zou onverhoopt lucht toetreden - door b.v. een lekje in de dekselsluiting - dan is dit niet ernstig, aangezien de metingen daardoor niet beïnvloed
worden. Wanneer we zouden ventileren door lucht door de vaten te persen, dan zou
door een dergelijke lek CO2 kunnen ontsnappen, waardoor fouten in de metingen
zouden optreden.
Bij ieder vat werd dagelijks het CO2- en (Vgehalte van de in- en uitstromende lucht
en de doorstroomsnelheid van deze lucht gemeten. Aan de hand van het gevonden
C02-gehalte werd de doorstroomsnelheid dagelijks zonodig iets gewijzigd. Op deze
wijze kon het C0 2 -gehalte van de uitstromende lucht behoorlijk op 2% met een afwijking van ± 0,1% gehandhaafd worden.

2.8

B E R E K E N I N G VAN DE V E R L I E Z E N

2.8.1 Verlies door rot
Het percentage rot wordt bepaald door wegen (zie 2.4.1) en betrokken op de uitgekuilde 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 het gewicht en het gedrag van het rotte
weefsel in verband met het niet rotte bietenweefsel, werd nagegaan hoe de gewichtsverandering tijdens de bewaring van gedeeltelijk rotte bieten staat tot dievan gezonde
en totaal rotte bieten. Dit kon geschieden met die bewaarmonsters van het onderzoek
in koelcellen, waarvan de bieten bij het inbrengen, bij het opruimen en na het afsnijden van het rot individueel gewogen waren.
De bieten van een monster werden verdeeld in groepjes met hetzelfde schattingscijfer voor rotaantasting. Van dezegroepjes van bieten werd het gewicht bij opruimen
berekend in procenten van het gewicht bij inbrengen. Deze percentages werden uitgezet tegen het %rot bij uitkuilen zoals hiervoor gedefinieerd. Dit werd voor zeer veel
bewaarmonsters gedaan. Op deze wijze ontstonden figuren die alle vrijwel hetzelfde
verloop hadden. In fig. 9is de samenhang weergegeven tussen de rotaantasting en de
gewichtsverandering van de bieten voor het object: Ras Corona, droog bewaard in
dichte kist zonder grond in cel van 3,5°C.
FIG. 9 Invloed vanderotaantasting opdegewichtsveranderingvanbietentijdens debewaring
y-as: gewichtvandegezondeplusdeaangetasteplusderottebietenaanheteindinprocentenvan
hetgewichtvandeversemassaaanhetbegin
x-as: rotingewichtsprocentenvanhettotalegewichtbijopruimen
gewichtsverhouding
relativ»
weight
°te
100 r
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FIG. 9 Influence of rot infection on the change in weightof beetsduring storage
y-axis: weightof thehealthy + infected + rotten beetsat the end,expressedinpercentages of the
weight of thefresh beetsat the beginning
x-axis: rotinpercentagesbyweightofthetotalweightattheend

We zien in fig. 9 dat de gewichtsdaling van de bieten groter was naarmate ze voor
een groter deel gerot waren. Berekenen we door de punten van fig. 9 een 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 hetgewicht van
het gezond weefsel is, ook weer uitgedrukt in % van het inbrenggewicht. Deze berekening werd voor zeer veel monsters bij verschillende bewaarmethoden uitgevoerd.
Steeds bleek de 'rotfactor' ongeveer 0,95 te bedragen, schommelend tussen 0,92 en
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0,98. Rotte of gedeeltelijk rotte bieten wegen dus iets minder dan ze gewogen zouden
hebben wanneer ze niet gerot waren.
Dit belekent, dat alsweb.v. 100kggezondeplusaangetasteplusrottebieten uitkuilen
en het gewicht van het gezonde deel is 60kg en van het rot 40kg, dan isvolgens onze
défini:ie het rotverlies 40%. Wanneer er geen rot was opgetreden zouden we echter
niet 100 kg (60 + 40) doch 102,1 (60 + 100/95 X 40) kg bieten uitgekuild hebben.
Van deze 102,1 kg is slechts 60 kg gezond gebleven. Het rotverlies is dus 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 1ligt hebben we het rotverlies gemakshalve toch 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 steeds stilzwijgend aangenomen, dat de bieten die min of meer gerot zijn, oorspronkelijk gemiddeld eenzelfde droge-stofgehalte hebben gehad als de bieten die gezond zijn gebleven. Wanneer dit zo is, mogen we het rotverlies in % van de verse
massa gelijk stellen aan het rotverlies in % van de droge massa.
Het is echter niet geheel uitgesloten, dat bij voorkeur b.v. de lagergehaltige bieten
uit een partij het eerste rotten. Wanneer dit het geval is, zal het door de rotting veroorzaakte droge-stofverlies procentueel wat kleiner zijn dan het vers verlies.
Het is niet waarschijnlijk, dat een dergelijk bij voorkeur rotten van de lager- of de
hogergehaltige bieten van een partij in belangrijke mate zal optreden. Bij uitgebreid
onderzoek van de samenhang tussen de minerale samenstelling en het rotten van de
bieten, bleek het droge-stofgehalte van de bieten niet van belang te zijn (27). Verder
werd bij onderzoek van het verloop van het rotverlies gedurende de bewaring, geen
duidelijke samenhang gevonden tussen de grootte van de bieten en het 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 geen verschil in spreiding
van het droge-stofgehalte van de bietenmonsters van een kuil voor en na de bewaring
kon worden aangetoond - deze spreiding is na de bewaring eerder groter dan kleiner
geworden - waarschijnlijk, dat niet in hoofdzaak de bieten met het laagste (of die
met het hoogste) droge-stofgehalte zijn gerot.
Al is 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 ademhalingsverhezen worden bedoeld de verliezen aan droge stof, suiker en
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misschien ook water, die tijdens de bewaarperiode optreden als gevolg van de levensprocessen in de gezonde bieten. Verliezen door rotting worden hierbij dus buiten beschouwing gelaten.
Het ademhalingsverlies aan droge stof van een partij bieten kunnen we eigenlijk
alleen nauwkeurig berekenen, wanneer in die partij geen rot is opgetreden. Uit het gewicht en het droge-stofgehalte van de bieten bij het begin en bij het eind van de bewaarperiode is dan het verschil in kg droge stof voor en na de bewaring en dus het
droge-stofverlieseenvoudigteberekenen. Het gevonden verliesaan droge stof kan dan
niets anders zijn dan het ademhalingsverlies aan droge stof.
Om het ademhalingsverlies aan droge stofin de gezond gebleven bieten te berekenen,
wanneer errot in departij isopgetreden, moeten weweten hoeveeldegezond gebleven
bieten bij het begin en bij het eind van de bewaringwogen. In vele gevallen is het echter gemakkelijker te bepalen hoeveel de partij bieten woog bij het begin van de bewaringenhoeveelzeaanheteindgewogenzouhebben wannerergeenrotwasgeweest.
Bij de proeven in de koelcellen (zie 2.6), waarbij de bieten voor en na de bewaring
individueel werden gewogen, was het gewicht van de gezond gebleven bieten voor en
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, isuitgegaan van het totale verse gewicht van de bieten bij inkuilen en
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' (zie 2.8.1) van 0,95. Ter controle van deze methode
werd bij een aantal proeven in de koelcellen het ademhalingsverlies berekend op basis
van het verse gewicht van de gezond gebleven bieten voor en na de bewaring, 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 ademhalingsverhezen vrijwel
gelijk waren.
Toch kunnen tegen het op dezewijze berekenen van de ademhalingsverliezen enkele
bedenkingen worden aangevoerd. Op de eerste plaats is het niet geheel zeker, 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
zijn n.1. niet getrokken uit de helecollectievan het bewaarmonster, doch slechts uit de
overgebleven gezonde bieten. Het is daarom de vraag in hoeverre ze een afspiegeling
vormen van het droge-stofgehalte van de partij 'wanneergeenrotopgetredenzou zijn.'
Op grond van de in 2.8.1 vermelde overwegingen is het echter onwaarschijnlijk, dat
hieruit belangrijke fouten zullen voorkomen, zeker niet wanneer er niet veel rot is
opgetreden.
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Ook (ie door ons berekende 'gemiddelde rotfactor', die wat hoger of wat lager kan
uitvallen dan de aangenomen gemiddelde waarde van 0,95, is een bron van onnauwkeurigheid. Aangezien de factor echter slechts weinig afwijkt van 1, zal ook deze
onnauwkeurigheid geen belangrijke fouten veroorzaken.
In het algemeen maghet door onsberekende ademhalingsverlies alseenzeer redelijke
schatting van het werkelijke ademhalingsverlies worden beschouwd. Dit is zeker het
geval wanneer er minder dan 25%rot is opgetreden.

2.9

S T A T I S T I S C H E ANALYSE

In een aantal gevallen is de invloed die een aantal factoren gezamenlijk op de houdbaarheid uitoefenen weergegeven door meervoudige regressie. De berekeningen werden onder leiding van de heer C. A. HOVEYN uitgevoerd door de afdeling proeftechniek en statistiek van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen.
Bijeenmeervoudige regressieanalyse denktmen zicheenvariabele Y,b.v. opbrengst,
afhankelijk van enige andere variabelen Aj (j = 1,2, . . . .p) b.v. pH, K-getal e.d.
DevariabeleYnoemtmendeteverklarenvariabeleendevariabelenAj deverklarende
variabelen. Er wordt verondersteld dat de variabelen A; onafhankelijk zijn van Y en
tevens dat Y wel afhankelijk is van Aj. Op grond van zekere verwachtingen omtrent
de aard van de afhankelijkheid wordt een gezelschap van verklarende variabelen Aj
gekozen. Men komt zo tot een lineair model dat uitdrukt, dat gemiddeld:
Y = xo + x i A i + X2A2 + . . . XjAj + . .. XpAp

waarin xo•. .xp regressiecoëfficiënten zijn.
De variabelen A^kunnen uit elkaar afgeleid zijn, b.v.Aß = (A2)2,ofA6= A2.A4of
ook A« ==log A2, teneinde een niet lineaire samenhang van Y met A^ opte kunnen
sporen
Het doel van de statistische analyse is nu:
A Die variabelen A^uit het bovenstaande model te selecteren die inderdaad samenhangen 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 de variabele Aj inderdaad in het oplossingsgezelschap thuis hoort. Dit risico
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—10 en > 25.
C Berekenen van de beste schattingen van de regressiecoëfficiënten, eventueel ook
van de regressieconstante en van de multipele correlatiecoëfficiënt R. Hier stelt
100 R2 het percentage van de totale variatie van Y dat door de Aj 'verklaard'
wordt voor.
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2.9.1 Analysemethode
De selectiemethode diebij dezemeervoudige regressie analyse gebruikt is,is afkomstig
van NIELEN (165). Het model wordt beschouwd voor n series van waarnemingen,
waarbij het aldus geschreven kan worden:
Yj = xo + xiAji + X2A«2+ ••• xjAij + . . . XpAip + e«,
waarin i = 1.2 . . .n; n 5> p en eeen stochastische variabele is.
Er wordt aangenomen dat e normaal verdeeld is met gemiddelde 0 en standaardafwijking er.Op grond hiervan geldt, als ei de schatting van ÊI voorstelt:

i=i

zuivereschattingvoora2 = toetsvariantie
n—p —1
De analyse methode omvat de volgende stappen:
1 Bepalen van de restvariantie van het model met p variabelen A;- d.i. de toetsvariantie.
2 Bepalen van restvarianties vanp modellen waarin telkens één van de A^ ontbreekt.
Ieder van deze modellen heeft dus p — 1 variabelen A) uit het aanvankelijk gekozen gezelschap.
3 Is een van de onder 2beschouwde restvarianties kleiner dan de toetsvariantie dan
wordt het daarbij behorende model beter geacht dan het oorspronkelijke. Dit
komt neer op het criterium dat de toetsingsgrootheid F > 1moet zijn.
4 De stappen 2 en 3 worden herhaald met modellen die telkens één variabele A;
minder hebben totdat in geen enkel model meer een restvariantie voorkomt die
kleiner is dan de toetsvariantie. Het gezelschap van variabelen A;, dat voorkomt
in het model met de kleinste van alle gevonden restvarianties, wordt het oplossingsgezelschap genoemd. Wanneer n niet veel groter is dan p, dan is in deze
procedure niet het criterium F > 1gebruikt, maar F > rechter 25% punt van de
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 regressiecoëfficiënten .
6 Laten er van de p variabelen Aj s bij de selectie in het oplossingsgezelschap
overgebleven zijn. Noem nu:
P = («—s— 1) X restvariantie van het oplossingsgezelschap.
Q = (n— 1) X variantie van de oorspronkelijke Y<.
100(Q— P)
Dan is 100 R 2 % =
—
% verklaard,
waarin R de meervoudige correlatiecoëfficiënt is. Of ook noem Y*de uit het oplossingsgezelschap berekende waarde voor Y< dan is R de gewone correlatiecoëfficiënt van Y en Y«.
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2.9.2 Consequenties bij de interpretatie
Uiteraard kunnen er in het oplossingsgezelschap geen variabelen voorkomen die in
het oorspronkelijke gezelschap ontbraken. De oplossing die gevonden wordt voor
een bepaald geval is dus afhankelijk van de aanvankelijke keuze van variabelen Ay.
Verder behoeft het uitvallen van een variabele Ajbij de selectie nog niet te betekenen
dat zo een variabele geen samenhang met Y vertoont, maar alleen dat de samenhang
vermoedelijk niet sterk lineair is.
Het is dus zeer goed denkbaar dat er in het te onderzoeken materiaal samenhangen
voorkomen die niet ontdekt worden, of waarvan een verwrongen beeld is verkregen.
Aan de andere kant is het praktisch bezwaarlijk om zeer veel variabelen A; in het
oorspronkelijke gezelschap op te nemen.
Het is bij de interpretatie van gevonden uitkomsten van belang dat men zich van de
bovenstaande punten rekenschap geeft. Voorts gelden de regressiecoëfficiënten alleen
binnen het waarnemingengebied. Extrapoleren van uitkomsten is dus ontoelaatbaar.
Men vermijdt fouten in dit opzicht door maximum en minimum van de waarnemingsreeksen in het oog te houden.
Men dient ook teletten op de enkelvoudige correlatiecoëfficiënten van de variabelen
Aj onderling; te hoge correlaties tussen de A;leiden tot moeilijkheden bij de analyse,
zowel als bij de interpretatie.

2.10

DISCUSSIE

Bij de door ons toegepaste methoden van onderzoek in de koelcellen en in de smalle
proefkuilen, moeten we de bieten soms zeer lang bewaren om duidelijke verschillen in
rotaantasting te vinden. Op deze wijze zijn bepaalde aspecten van de invloed van de
bemesting op de houdbaarheid naar vorengekomen. De betekenis van onze cijfers
voor de praktijk is echter 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, immers bij normale
bewaring in de praktijk zouden misschien geen der onderzochte bieten zijn gaan
rotten, of zouden ze veel minder zijn gerot. De kennis van de gevonden samenhangen
isin hoofdzaak van belangwanneer men bij bewaring- zoals gebruikelijk - tot 1april
geregeld metveelrotverlieste kampen heeft.
Uit vergelijking met het onderzoek op praktijkschaal staat wel vast, dat de meeste
factoren bij de bewaring in de praktijk op dezelfde wijze werken als bij de bewaring
in de koelcellen of smalle proefkuilen, zoals b.v. de bewaartemperatuur, de wijze van
koppen, de oogsttijd enz.
Een belangrijke factor, die bij ons onderzoek vrijwel volledig buiten beschouwing is
gebleven, is de neiging tot broei. Bij onze methode van onderzoek zijn de partijen
29

bieten n.1.te klein en is dekoeling te groot om het mogelijk te maken 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 ademhahngsvaten hebben we enig
idee omtrent de invloed van de bemesting op de zelfverhitting van de bieten, n.1.via
de berekende CCVproduktie.
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.
Ookbij dein 3.2(fig. 12en 13aenb)weergegeven invloed van deoogsttijd isdesamenhangbijdesmalleproefkuilengeheelinovereenstemming metdiebijde praktijkkuilen.
Verder bleek uit het verloop van de rottingsverliezen gedurende de bewaring (26),
dat verschillen in houdbaarheid die aanvankelijk 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 veel korter duurt, zullen die samenhangen 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 rotverlieswerd 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 »malle proefkuilen werden grote aantallen bewaarmonsters van verschillende
herkomst een bepaalde tijd op dezelfde manier bewaard. De gevonden verschillen in
rotverhes werden als maat voor de houdbaarheid beschouwd.
In koelcellen werden gelijkwaardige monsters op verschillende wijzen bewaard.
De ademhalingsintensiteit van bieten tijdens de bewaring werd onderzocht door
monsters bieten te bewaren in luchtdichte vaten, waardoor een bepaalde luchtstroom
van bekende samenstelling werd geleid.
Het door ons berekende rotverlies iseigenlijk niet helemaal correct. Het isechter een
gemakkelijk en bruikbaar begrip voor onze vergelijkingen.
De door ons berekende ademhalingsverliezen aan droge stof zijn in principe benaderingen, waarvan echter mag worden aangenomen, dat zehet werkelijke ademhalingsverlies vrij goed zullen weergeven, zeker wanneer er niet veel rot is opgetreden.
Hoewel bij ons onderzoek vaak afwijkende bewaarmethoden zijn toegepast, staat
wel.vast, dat degevonden samenhangen inhetalgemeen bij debewaringinde praktijk,
hun 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), bleek, dat door een goede bewaarmethode op zichzelf
nog geen bewaring zonder verliezen gegarandeerd kan worden. In de praktijk zien
we,dat sommigeboeren, diehun bieten steedszeerzorgvuldig behandelen, voorzichtig
inkuilen, de temperatuur geregeld controleren en in verband daarmee de dikte van
het gronddek regelen enz. toch vaak aanzienlijke verhezen 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 beïnvloed 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 aanbeveling ze apart te houden en het eerst
op te voeren. Bij de huidige schieterresistente rassen treedt echter ook bij vroeg zaaien
vrijwel geen schietervorming meer 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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TABKL 2 Verband tussen zaaitijd en houdbaarheid (%gezond) van Groenkragen en Barres voederbieten in 1952/53
Zaaitijd
Sowing-time

Groenkraag

Barres

Gemiddeld
Average

8 maart
8 March

78

69

73

2 april
2 April

66

60

63

23 april
23April

61

57

59

Gemiddeld
Average

68

62

65

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,terwijltochaanzienlijk later n.1.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 men slechtseenderde tot de helft
van de voor normale bietenteelt gebruikelijke N-gift omtoch vooralgeen geilgewas
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 beterhoudbaar 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.
Debietenwarenin1951 afkomstigvanonzeproefvelden oplichtezandgrondenopde
Veluwe(22).Dezebietenhebbengeenstalmestgekregenenwerdenmatigmetstikstof
bemest, waardoor al vroeg een duidelijke afrijping is opgetreden, die zich uitte in
ophouden vandevegetatievegroeiengeelwordenenafsterven 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,
die tot 10mei in 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,
whichhavebeenstoredina 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 in1957.
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 de houdbaarheid van Barres bieten in 1957/58,dietot 19juni
in een smalle proefkuil werden bewaard
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FIG. 11 Influenceofharvest timeonthekeepingqualitiesofBarres beetsin1957/58 whichhavebeen
storedinanarrow experimentalclampuntilJune19th
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bieten in 1957 pas laat aan de groei. Het werd een typisch laat gewas, met een grote
loofontwikkeling gedurende de gehele zomer en herfst. Voor een deel zal dit veroorzaakt zijn door de stikstof die nog lang door de verterende zode van het vroegere
grasland isnageleverd. Verder werd de herfst van 1957gekenmerkt door nat en warm,
uitermate groeizaam weer. Bij het onderzoek van de verdeling van suiker in vaatbur.deI-en parenchymweefsel bij deze bieten, vond BOSMAN (48) gedurende de gehele
oogstperiode vrijwel geen afrijpingsverschijnselen. Verder bleven zowel de verse opbrengst als de opbrengst aan droge stof van de bieten gedurende de gehele oogstperiode stijgen (47). Geheel in overeenstemming hiermee is de houdbaarheid van de
bieten bij later rooien blijven toenemen tot de laatste rooidata in de tweede helft
van november toe.
In fig.12en 13 wordt het resultaat weergegeven van bewaarproeven opuiteenlopende
rivierkleigronden te Wessem.
FIG. 12a Invloed van de oogsttijd op dehoudbaarheid (% gezond) van voederbieten in 1954/55,
dietot2juliineensmalleproefkuilzijnbewaard.Bietenvandiverserassenafkomstigvanverschillendepraktijkpercelen teWessem
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FlG. 12a Influence of harvesttime on the keepingqualities(% healthy) offodder beetsin1954j55
which have been storedinanarrowexperimentalclampuntilJuly2nd. Beetsofseveralvarietiescoming
from differentfarm fields at Wessem

Doordat de bieten, dievoor deze proeven werden gebruikt van diverse rassen en van
uiteenlopende praktijkpercelen afkomstig waren, vertonen de punten een zeer grote
spreiding. Bovendien waren de praktijkkuilen onderling niet geheel vergelijkbaar.
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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 beets in 1954/55
which have beenstoredinordinarypractical clampsuntil February17th. Beets camefrom thesame
farmfieldsasthoseinfig.12a

Toch komt ook in deze figuren tot uiting, dat vroeg oogsten ongunstig is voor de
houdbaarheid. In verband met fig. 10 is de waarschijnlijke samenhang kromlijnig
weergegeven. Gemiddeld is in beide jaren door oogsten na eind oktober geen duidelijke verbetering van de houdbaarheid meer verkregen. Bij vroeger oogsten was de
houdbaarheid in vele gevallen echter aanzienlijk minder. Dit blijkt zowel uit de bewaring 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 in een
smalle proefkuil waardevolle resultaten voor de praktijk verkregen kunnen worden.
Bij de gevolgde werkwijze zijn de vroeg gerooide bieten langer bewaard dan de laat
gerooide. Bovendien valt de tijd dat deze bieten langer zijn bewaard in de relatief
warmeherfstperiode van beginen midden oktober (29). Ongetwijfeld moet de slechte
houdbaarheid van devroeg gerooide bieten dan ook niet alleen worden toegeschreven
aan hun onvoldoende rijp zijn, doch tevens aan het feit, dat zelanger en voor een deel
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 Da Invloed van de oogsttijd op de houdbaarheid (% gezond) van voederbieten in 1955/56,
die tol 1'•) juni in een smalle proefkuil zijn bewaard. Bieten van diverse rassen, afkomstig van verschillende praktijkpercelen te Wessem
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FIG. 13a Influence of harvesttime on the keepingqualities(% healthy) offodder beets in 1955/56
which havebeenstoredinanarrow experimental clampuntilJune19th.Beetsofvariousvarietiesfrom
differentfarm fields at Wessem
FIG. 13b Invloed van deoogsttijd op dehoudbaarheid 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
beïnvloeden.
Dat derijpheid alszodanig eenfactor van betekenis zalzijn wordt uit ons onderzoek
o.a. waarschijnlijk uit de gevonden invloed van dezaaitijd en uit het feit, dat een - als
gevolg van te grote N-bemesting- te geilgewas minder goed houdbare bieten met een
grotere ademhaling oplevert (zie 4.2.1). Waarschijnlijk zal de gunstige invloed van
laat oogsten ten deletoegeschreven moeten worden aan dedaaraan verbonden kortere
bewaarperiode gedurende gunstiger omstandigheden en verder aan de betere afrijping
van de laat geoogste bieten.
Aangezien, zoalsbekend, de opbrengst aan droge stof van de bieten in het algemeen
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toeneemt bij later oogsten, verdient laat oogsten in het algemeen aanbeveling.
Tenslotte zij opgemerkt, dat wij geen systematisch rassenonderzoek hebben verricht.
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
alle voederbieten laatrijp te noemen. Het is daarom waarschijnlijk, dat er wat betreft
de afrijping in verband met de houdbaarheid weinig verschillen tussen de verschillende voederbietenrassen zullen optreden.

3.2.1 Bevriezing
Oogsten van de bieten na half oktober behoeft op zandgrond in het algemeen geen
bezwaren te ontmoeten. Het gevaar van bevriezen van denog alsgewastevelde staande bieten is in het algemeen gering. Alleen uit het oogstjaar 1956 is ons bekend dat
voederbieten alstevelde staand gewas zijn bevroren. In dat jaar viel een flinke vorstperiode in op 21november dievoortduurde tot 25november, waarbij de thermometer
's nachts daalde tot 5 à 8°C onder nul en ook overdag de temperatuur ruimschoots
onder nul bleef. Door deze vier dagen aanhoudende flinke vorst, zijn de toen nog te
velde staande voederbieten ernstig beschadigd, zoals fig. 14, 15 en 16 laten zien. De
bieten van fig. 14, 15 en 16 werden gerooid na de vorstperiode, toen de vorst weer
uit de grond en uit de bieten getrokken was. Na het rooien zijn ze ingekuild. Op 20
december werden enkele monsters bieten genomen en op 22 december werden de
foto's gemaakt door de Plantenziektenkundige Dienst.
In fig.14,15en 16isteziendat het ondergrondse deelvan devoederbieten voldoende
tegen devorst beschermd isgeweest. Het bovengrondse deelisechter sterk beschadigd.
Door de ijsvorming in de biet zijn de buitenste vaatbundelringen los komen te liggen.
Verder zal door vochtonttrekking een groot aantal cellen zijn gedood, hetgeen bij de
sterk beschadigde biet van fig. 14 ernstiger geweest zal zijn dan bij de minder beschadigde van fig. 16.
Hoewel de vorstbeschadiging nog niet zodanig was dat de bieten 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.
Het risico van doodvriezen van debieten alsgewas inhet veldisdan ook zeer gering,
wanneer tenminste de oogst voor 15november wordt afgesloten. Een matige bevriezing van de bieten, b.v. tijdens een strenge nachtvorst, waarbij slechts weinig ijs in de
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
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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
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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, (gevolg van aantasting door Leuconostoc mesenteroïdes)

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 mesenteroïdes)
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FIG. 18 Snijvlakken bij verschillende wijzen van koppen
(zie tekst)
a) licht koppen
b) diep koppen
c) schuin koppen

FIG. 18 Wound-surface with different way of topping (vide text)
a) light topping
b) deep topping
c) aslant topping

ervaring is wel gebleken, dat een dergelijk binnendringen van de vorst in de kop van
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 er nog ijs in de biet aanwezig is.
Wanneer debieten gerooid ophet land liggen zijn zezeer gevoelig voor vorst. Vooral
de dunne wortelpunten zijn zeer gevoelig. Deze kunnen bij gerooid op hetland liggende bieten tijdens een matige nachtvorst reeds doodvriezen en daardoor een begin van
rotting vormen, waardoor de houdbaarheid ernstig wordt verminderd.
In november 1955werden te Wessem een dag na een nachtvorst met een minimumtemperatuur van ongeveer —5°C van een aantal onbeschermd op het land liggende
voederbieten een honderdtal bieten uitgezocht, die, voornamelijk op het staartstuk,
blauwe plekken vertoonden als gevolg van bevriezen. In een smal proefkuiltje werd
de houdbaarheid van die min of meer bevroren bieten vergeleken met die van bieten
die meer beschermd hadden gelegen en waaraan geen enkel symptoom van vorstschade te zien was. Na een maand waren de duidelijk beschadigde bieten reeds volledig gerot terwijl de niet (zichtbaar) beschadigde bieten de gehele winter goed houdbaar bleven.
Moeten gerooide bieten op het land blijven liggen en bestaat 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 hiermee voldoende afgewend.

3.3

STANDRUIMTE

Uit vele proeven, in ons land o.a. van DILLEWIJN en SMEENK (77) en van BOSMAN
(44, 45, 46),is bekend dat door een nauwere standruimte, dus door een groter aantal
planten per ha, het droge-stofgehalte van de bieten toeneemt. Bij zijn onderzoek van
de verdeling van suiker in devaatbundelringen van debiet (1.2.1)vond VAN DE SANDE
BAKHUYZEN,dat bieten uit randrijen of bieten die op open plekken in het gewas gegroeid waren, minder duidelijk afrijpen dan bieten dieminder ruimte hadden. Ook bij
het onderzoek van BOSMAN (48) kwam deze tendens 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 een nauwere standruimte. De afrijping van de bieten zal in het algemeen
worden bevorderd door eengroter aantal planten per ha. Het isdaarom te verwachten
dat door eenhoger plantaantaltevensdehoudbaarheid van debietenwordt bevorderd.
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) bij zijn proeven inIsraëldan ook, dat debietenbij een groter
aantal planten perhabeterhoudbaar waren, dan bij eenkleiner aantal.Zoals vermeld,
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

W I J Z E VAN K O P P E N

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 beïnvloedt. 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 ditiste bewerkelijk. Tenslotte ishet, met in acht nemen van 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 vele gevallen 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 aJs 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.1. 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, zó dat dekop 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 lkhter gekopt worden n.1. net onder de aanzet van de nog frisse bladeren.
Volgens STROHMER (216)vertonen gewonde en gekwetste bieten - althans gedurende
deeerste dagen- een grotere ademhalingsintensiteit. Dit zal ook hetgevalzijn bij diep
gekopte bieten. STROHMER meent, dat gekopte suikerbieten minder houdbaar zijn dan
ongekopte wanneer bij lage temperatuur (8 tot 12°C) wordt bewaard, omdat de
laatste dan nog niet al te sterk gaan spruiten. Bij hogere temperatuur (18°C) kan
door het sterke uitlopen van de ongekopte bieten de zaak echter omgekeerd worden
en kunnen de gekopte de laagste verliezen te zien geven. STOUT (210) meent dat diep
koppen het ademhalingsverlies vermindert doch het gevaar voor rotting vergroot.
In tegenstelling tot suikerbieten worden voederbieten lange tijd bewaard. Bij lange
bewaring blijkt diep koppen eveneens nadelig te zijn, ook met het oog op het ademhalingsverlies aan droge stof. Weliswaar spruiten licht gekopte bieten sterker dan
diep gekopte, doch op den duur verlopen de ademhalingsprocessen in de licht gekopte bieten toch gunstiger dan in de diep gekopte. Dit geldt alsde bieten zo bewaard
zijn dat ze kunnen spruiten, hetgeen o.a. betekent dat ze behoed moeten zijn voor
sterke uitdroging (26).
Bij bewaring op praktijkschaal van gewoon gekopte bieten en bieten waarvan het
loof was afgedraaid kregen wij de in tabel 3weergegeven resultaten.
TABEL 3 Ademhalingsverlies aan droge stof in de gezond gebleven bieten in kg per 100 kg oorspronkelijk in die bieten ingekuilde droge stof, bij bewaring in praktijkkuilen
Bieten met afgedraaid loof
Beets withthefoliage twistedoff

Bewaard tot
Storeduntil

Normaal gekopte bieten
Ordinarily toppedbeets

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

6
13
15
24
20

7
11
9
19
15

Gemiddeld

16

12

TABLE 3 Respiratory losses indrymatterof thehealthybeets,inkgper 100kg initiallypresent dry
matterin those beets,at storage inpractical clamps

Bij de lange bewaring is het droge-stofverlies van de niet gekopte bieten duidelijk
geringer geweest dan van de normaal gekopte. In overeenstemming hiermee vonden
WENMÏR en SCHULZ (mondelinge mededeling) zeerlage droge-stofverliezen in voederbieten diemethetloof ernogaan werdeningekuild entot halfmaart werden bewaard.
Het droge-stofverlies bij de met loof ingekuilde bieten was slechts 2% van de 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 algemeen zalbij langdurigebewaringhet droge-stofverlies bij ongekopte bieten
of bij bieten waarvan het loof is afgedraaid geringer zijn dan bij diep gekopte bieten.
Bij diep gekopte bieten isde kop onder het laatste bladlitteken afgesneden, waarmee
de mogelijkheid tot spruiten grotendeels isweggenomen. Het is denkbaar dat dit een
verstoring van de groeistofharmonie in de biet tengevolge heeft. Zoals we zagen in
1.2.2is 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
beïnvloeden.
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. 1 8 ) 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 eenruime 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 diepkoppen 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 zein 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 <••Verlies aan droge stof en water van de gezond gebleven bieten in kg per 100 kg in die
bieten oorspronkelijk aanwezige droge stof resp. water en spruiting in verhoudingscijfers, bij verschillende wijze van koppen en bewaren
Bewaard in / Stored in
Gemiddeld
Average

Lattenkist
tot 11-6
Slatted case
until 11-6

^iep/light
\^defP,
\ schum/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

l ondiep/light
' dvtp/deep
{ schum/aslant

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

6
0
3

2
0
1

Wijze van koppen
Way of topping

droge stof (
dry niatter

water

( ondiep/light
spruitirig 1 < diep/deep
1
sprouting \ schum/aslant
1
2

2

Entwasbehandeling 2
Grafting-wax treatment*

Dichte kist
tot 24-7
Closed case
until 24-7

9
0
5

Zonder
Without

Met
With

5
0
2

6
0
3

10 = zeer sterk gesproten, 0 = geen spruiting//0 = much sprouting, 0 = no sprouting
zonder = geen entwasbehandeling
met
= na het koppen werd het wondvlak in warme entwas (60°C) gedoopt, waardoor de wond
met een laagje entwas is afgedekt
without — no treatment with grafting-wax
with
= after topping the wound is dipped in heated grafting-wax (60''C), thus closing it with
a layer of grafting-wax

TABLE 4 Losses indry matter and moisture of the healthy beets inkgper 100kg dry matter respectively
moisture initially present in these beets and sprouting in appraised values at different ways of topping
and storing

beduidende mate gesproten, doch het wondvlak van deschuin gekopte isveelgroter
dan dat vandeondiepgekoptebietenendit gaat samenmeteengroter ademhalingsverliesbijdeschuin gekopte bieten.
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 droge bewaring. De gemiddeld geringeverliezen van de diep gekopte bieten zijn duszeer opmerkelijk. Voor eendeelkunnen zeeengevolgzijn van dewijzewaarop de bietenbrij
voor chemisch onderzoek werd gemaakt. Dit gebeurde n.1. door uitraspen van een
overlangsesector.Vóórdebewaringwerddegehelepartij bietenvolledigbemonsterd,
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TABEL 5 Verband tussen behandelen met entwas en bewaren in dichte of open kisten. Verder als
tabel 4

Wijze van bewaren
Way of storage

Entwas[behandeling
Grafting- wax treatment
Zonder
Without

Met
With

open lattenkist
open slatted case
idichte kist
closed case

11,8

9,2

8,8

8,7

open lattenkist
open slatted case
dichte kist
closed case

15,7

12,4

water
moisture

5,5

5,5

open lattenkist
open slatted case
dichte kist
closed case

0

2

spruiting
sprouting

5

5

droge stof
dry matter

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

waarna deverschillende bewaarobjecten werden gemaakt. Na de bewaring werd uit
de gezond gebleven bieten vanieder object weer eensector geraspt. Bijde ondiepen
bij de schuin gekopte bieten kwam in diesector ookeenevenredig deel vande kop,
doch bijdediep gekopte wasditdeel eraf, zodat dekopnadebewaring niet meerin
het monster voor chemisch onderzoek vertegenwoordigd was. Aangezien dekop van
de biet eenwat lager droge-stofgehalte heeft danderest, zullen weeenrelatief te hoog
droge-stofgehaltegevondenhebbenvande diep gekopte bieten nadebewaring endit
resulteert ineentelaag 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
suikerverhezen vertonen tijdens debewaring dande onderhelften (26). De aanwezigheid van de kop zal dus het ademhalingsverlies van de biet als geheel verhoogd
hebben bij de ondiep gekopte bieten, vergeleken metdediep gekopte.
Het is nu interessant, dat de diep gekopte bieten niet in alle gevallen lagere ademhalingsverliezen gaven dan de ondiep gekopte. Blijkens tabel 4 gaven de zeer sterk
gesproten ondiep gekopte bieten in de dichte kisten een iets 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 geëffectueerd kon worden. In die gevallen is
sterkere spruiting 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 dieindedichte kisten, omdat zeinaanzienlijke 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 bijdemet entwasbehandelde bieten,dat gemiddeld over de 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 eenietslager verlieste zien gegeven dan de diepgekopte bieten zonder entwas.
Het verschil is klein, doch het effect van de entwasbehandeling op de spruiting 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 methetfeit, 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.1.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 1 cm onder de aanzet van de
nog frisse bladeren wordt aangebracht. Het zeerlicht 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 omzetting van saccharose in 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
worden bij schuin koppen blijkbaar de ongunstige invloeden van diep en van ondiep
koppen gecombineerd, zoalsdierespectievelijk bij bewaring onder spruitbevorderende
en onder spruitremmende omstandigheden tot uiting komen.

3.4.2 Diepte van koppen en optreden van rot
Alle onderzoekers (42, 136, 210, 212, 224) zijn het er over eens dat diep koppen ongunstig is, al meent b.v. OHL (169) dat bij goede bewaring de ongunstige invloed op
de rotting toch wel meevalt.
Bij de in tabel 3vermelde proeven op praktijkschaal werd o.a. vergeleken bewaring
van bieten die normaal gekopt waren en bieten waarvan het loof was afgedraaid.
Het resultaat was, dat bij de normaal gekopte bieten gemiddeld 4kg rot werd gevonden per 100kg uitgekuilde bieten en bij de bieten met afgedraaid loof helemaal geen
rot. Deze bieten waren geheel onbeschadigd gebleven, sterk gesproten en volkomen
gezond.
In tabel 6 en 7 wordt een overzicht gegeven van de verliezen door rot die zijn opgetreden bij op verschillende wijze gekopte bieten. Vergelijk tabel 4 en 5.
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
Wayoftoppingseefig.18

ondiepllight
diep/deep
schuinlaslant

Entwasbehandeling
Grafting-wax treatment

Lattenkist
tot 11-6
Slattedcase
until11-6

Dichte kist
tot 24-7
Closedcase
until24-7

Zonder
Without

Met
With

20
44
45

25
56
45

26
48
47

20
52
43

TABLE 6 Lossesfrom rotinkgper 100kg beetsafterstorageatdifferentwaysof toppingandstoring,
compare table4

Ondiep koppen heeft aanzienlijk minder rot tengevolge gehad dan diep of schuin
koppen. Diep koppen heeft alleen duidelijk meer rot tengevolge gehad dan schuin
koppen bij de bewaring in dichte kisten of wanneer de bieten met entwas waren behandeld. Schuin koppen heeft dus minder rot veroorzaakt dan diep koppen bij die
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TAÏEL 7 Verlies door rot in kg per 100 kg uitgekuilde bieten, bij verschillende wijze van bewaren,
vergelijk tabel 6
Wijze van bewaren
Way of storage
open lattenkist/ope« slatted case
dichte kistjclosed case

Entwasbehandeling / Grafting- wax treatment
Zonder/ Without

Met/With

39
42

34
43

TABLE 7 Losses from rot in kg per 100 kg beets after storage at different ways of storage, compare
table 6

bewaarmethoden waarbij een duidelijke spruiting van de daarvoor in aanmerking
komende schuin en licht gekopte bieten is opgetreden (verg. tabel 4 en 5). Aangezien
het verschil tussen schuin en diep koppen ook in de gevallen waar spruiting is opgetreden, dus in de dichte kisten en bij de behandeling met entwas, slechts gering is,
is de grootte van het wondvlak - die bij de diep- en de schuin gekopte bieten gelijk
was, zie fig. 18- waarschijnlijk in hoofdzaak bepalend voor de rotaantasting. Dit isin
overeenstemming met het o.a. door TOMPKINS en NUCKOLS (223)en Mooi (mondelinge mededeling) 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 de bewaarmethode wordt uitgesloten - bewaring onder droge omstandigheden in open
lattenkisten of zonder dat de wond is afgedekt met entwas - dan is het rotverlies bij
de schuin en de diep gekopte bieten gelijk, doch wanneer de bewaarmethode wel
spruiting mogelijk maakt, dan komt het voordeel van de in feite alleen bij de schuin
gekopte bieten optredende spruiting tot uiting.
Uit tabel 7 blijkt, 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 entwasbehandeling enige bescherming tegen uitdrogen heeft gegeven, welke bescherming in het
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
we dan ook in tabel 5,dat het waterverlies in de open lattenkisten 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
entwas behandelde licht- en schuin gekopte bieten bij de bewaring in de open lattenkisten eveneens een gevolg geweest van deze bescherming tegen uitdrogen. In de
dichte kisten was het verschil tussen de wel en de niet met entwas behandelde bieten
vrijwel nihil.
Het binnendringen van schimmels - in hoofdzaak Phoma betae- door het wondvlak
werd vrijwel niet beperkt door het afdekken met entwas. Aangezien het koppen van
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alle bieten met eenzelfde mes geschiedde dat niet werd ontsmet naiederesnede,is het
wondvlak waarschijnlijk al voor de onderdompeling in de entwas besmet geweest.
In tabel 6 en 7 valt op, dat het rotverlies in de open lattenkisten gemiddeld kleiner
is geweest dan in de dichte kisten. Dit komt doordat de bieten in de dichte kisten
aanzienlijk langer zijn bewaard dan in de open kisten. Toen op 11juni de bieten in
de open lattenkisten moesten worden opgeruimd omdat het rotverlies anders te groot
zou worden om nog duidelijke verschillen te kunnen vaststellen, was de rotting in de
dichte kisten nog zo gering dat besloten werd die bieten nog enige tijd te bewaren.
In overeenstemming met vroeger onderzoek (12, 15)is de houdbaarheid van de in de
dichte kisten bewaarde bieten - door de bescherming tegen uitdrogen - aanzienlijk
beter geweest dan die van de bieten in de open lattenkisten.
Behalve door licht koppen, kunnen ook goede bewaarresultaten verkregen worden
door de bieten in te kuilen met het loof er nog aan.
Met een zeer bladrijk gewas Groenkraag C.B. voederbieten hebben wij op praktijkschaal drie methoden vergeleken, n.1. inkuilen van normaal gekopte bieten en inkuilen met het loof er nog aan, waarbij wel of niet Conserbeta (16, 18,21) als spruitremmend middel werd toegepast. Op 5 november werd ingekuild en begin april
werden de bieten beoordeeld op rotaantasting. Aanvankelijk, d.w.z. tot begin december liep de temperatuur zeer hoog op, door verrotting en vergisting van de grote hoeveelheid mede ingekuild loof, in de kuil met ongekopte bieten. De temperatuur steeg
tot 15°Cin de met Conserbeta behandelde kuil en tot 18°Cin de kuil zonder Conserbeta, terwijl in de kuil met normaal gekopte bieten de temperatuur niet hoger werd
dan 12°C. Eind december was de temperatuur in de met loof ingekuilde bieten echter
weer gedaald tot 7 à 10°C. Bij de beoordeling van de kuilen in begin april bleek, dat
er in de normaal gekopte bieten vrijwel geen rot was opgetreden terwijl de met het
loof ingekuilde bieten zonder enige uitzondering volkomen gezond, mooi hard en
gaafwaren. De methetloofingekuilde bieten diegeen Conserbetabehandeling hadden
gehad waren enorm zwaar gesproten en zelfs de wel met Conserbeta behandelde
bieten vertoonden nog een abnormaal zware spruiting. Hoewel Conserbeta de
spruiting vrijwel volledig kan remmen (16, 18, 21), was de spruitneiging van de met
het loof ingekuilde bieten blijkbaar zo uitbundig dat het daartegen tekort schoot.
Alle met het loof ingekuilde bieten waren zeer vuil. De smurrie van de rotte bladeren
zat samen met wat grond zeer vast aan de bieten, zodat ze door het voorreinigingsapparaat van de electrische hakselmachine niet voldoende schoon gemaakt werden.
Het was noodzakelijk de bieten afzonderlijk schoon te krabben. In verband hiermee,
en ook omdat men op de meeste gemengde bedrijven in Nederland het loof in het
algemeen zal willen vervoederen, hebben we het onderzoek omtrent inkuilen van
voederbieten met het aanhangende loof er nog aan niet voortgezet. Bovendien werd
het uitbundige spruiten van de bieten een nadeel geacht omdat daardoor wellicht
meer kans op verspreiding van vergelingsziekte zou ontstaan (110, 120, 184). In verband 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 zalvrijwel 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 van de hoop in hetbegin vande bewaring voldoende laag bleef. Bij inkuilen van ongekopte bieten in grotere boxen op
de grond, waarbij 2 m hoog gestort werd, traden moeilijkheden op doordat de
temperatuur te hoog werd. Bij hetinkuilen van bieten met het loof er nogaan 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 ditdoeleenbietenras tekiezen, datindeherfst zijn blad grotendeels
verloren heeft, zoals o.a. de Eckendorfer stompvoeten. Een extra voordeel van dergelijke geheel boven de grond groeiende bieten isnog,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 snel oplopen doordat
deloofmassa snelverrotenerteweinigdoorluchtingisdoor degrond tussendebieten.
Door dietehoge temperatuur kandegehele bietenvoorraad 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 eenalte vieze smurrie opde bieten.
Het blad wasinhetvoorjaar tendeleineendroog brokkelige, ten deleineensmeuige
massa overgegaan, die grotendeels fris rook zoals geënsileerd blad en die ook geen
enkele ongunstige werking had bij het vervoederen 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 dithetgevolg zijn vanhetgrotere wondvlak bij diep koppen. Volgens ARTSCHWAGER (7)zalverder ookhet 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 phloëemvaten treedt eenwat snellere
en betere kurkafzetting, dus afdichting van het wondvlak op,danin het parenchym.
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Daarnaast wordt echter wel de indruk verkregen, dat ook aan de mogelijkheid tot
spruiting enige betekenis moet worden toegekend. In overeenstemming met 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 licht gekopte.

3.5

OOGSTMETHODEN

Gezonde bieten oefenen een sterke weerstand uit tegen binnendringen van schimmels.
In de praktijk valt het herhaaldelijk op, hoezeer sommige partijen bieten bestand zijn
tegen ruwe behandeling en beschadiging tijdens oogst en transport. In het algemeen
zal echter iedere behandeling die in sterke mate de normale functies van de weefsels
beïnvloedt, zoals het maken van kneuzingen en verwondingen, ongunstig werken op
de bewaarkwaliteit. Het is dus belangrijk de bieten zo te oogsten dat zezo min mogelijk 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 Beschadigen en verwonden
Door GASKILL (100) werd de invloed van kneuzen van bieten op de rotting nagegaan.
Hij bet al dan niet schoongewassen bieten over een 3 m lange plank die een helling
van 45°had, ineen kistrollen. Midden opdeplank wasnogeen dwarslat aangebracht,
waar de bieten in hun val tegen aan botsten. Tabel 8geeft enkele resultaten.
TABEL 8 Rotverlies in kg per 100 kg bieten die wel of niet gekneusd zijn, bij bewaring gedurende
82 dagen bij 18°C of 125 dagen bij TC, ontleend aan GASKILL (100)
Bewaard bij / Stored at
Behandeling /Treatment

7°C gedurende 125 dagen
7°C during 125 days

niet beschadigd / not bruised
gekneusd / bruised

3,9
5,8

18°C gedurende 82 dagen
WC during 82 days
12,6
29,5

TABLE 8 Losses from rot in kg per 100 kg beets which have been bruised or not, stored during 82 days
at 18°C or 125 days at 7°C, borrowed from 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
ernst;gbeschadigde plekken. Licht beschadigdeplekkenwarenslechtszeldenuitgangspunt van het rot.
Eenzelfde resultaat werd gevonden door Mooi (mondelinge mededeling) die naging
op welkeplekken het rot ontstond bijbieten dieineen koelcelbij 6°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
dunntï 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 gedurendedegemiddeld 40dagen dat debietenbij defabriek worden bewaard.
Door BORGHI (43)werd een onderzoek ingesteld naar het als gevolgvan verwonding
van de bieten optredende suikerverlies. Het bleek, dat verwonde bieten een extra
suikerverlies vertoonden tijdens debewaring 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 Rotverlies van al dan niet schoongeborstelde bieten bij bewaring in normale praktijkkuilen
tot begin maart
Gemiddeld van 30 kuilen in de praktijk
Averaged from 30 clamps inpractice
onbehandeld / not treated
schoongeborsteld / brushed clean

kg rot per 100 kg bieten
kg rot per 100 kg beets
4,5
19,0

TABLE 9 Losses from rot in beets cleaned (brushed) or not during storage in ordinary practical clamps
until the beginning of 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 en schoonborstelen met een
harde borstel, de rotting aanzienlijk bevorderd te hebben, ongetwijfeld omdat de
bieten daardoor op vele plaatsen werden gekneusd.

3.5.2 Uitdrogen op het land
Uit ons onderzoek naar de invloed van verschillende bewaarfactoren (12, 26) is gebleken, dat naarmate bieten meer uitdrogen tijdens de bewaring de weerstand tegen
micro-organismen belangrijk afneemt. Het iste verwachten, dat ook uitdrogen op het
land tijdens de oogst schadelijk zal zijn. GASKILL (97, 98) ging na welke invloed het
enige tijd uitdrogen van de bieten op het land had op de houdbaarheid. Tabel 10
geeft enkele resultaten.
TABEL 10 Houdbaarheid van gewassen suikerbieten, die verschillende tijden in een droog landklimaat in direct zonlicht aan uitdroging worden blootgesteld en daarna 13 weken werden bewaard bij
18°C of 19 weken bij 7°C, ontleend aan GASKILL (98)

Droogteperiode in de zon
Dryingperiodinthesun

i uur (controle) / \h (check)
1 dag/l day1
2 dagen 12 days1
4 dagen /4 days1

Gewichtsverlies tijdens
de droogteperiode2
Weightlossduringdrying
period2

kgrot per 100kgbieten na debewaring bij
kg rotper 100kg beets after storage

0%
6%
10%
15%

13weken bij 18°C
13weeksat 18°C
12
32
66
88

19weken bij 7°C
19weeksat7°C
4
11
27
34

1

's nachts werden de bieten met loof bedekt tegen bevriezen
at night the beets were covered withfoliage against frost
2
vrijwel uitsluitend waterverlies door verdamping
2
almost solely water-loss from evaporation
1

TABLE 10 Keeping qualities of washed sugar beets which had been exposed to desiccation during
various times in a dry continental climate in direct sunshine and which were then stored 13 weeks at
18°C or 19 weeks at 7°C, borrowed from GASKILL (98)

In overeenstemming met door VAJNA (234)vermelde resultaten zien wedat uitdrogen
funest isvoor dehoudbaarheid. Vooral het snelleuitdrogen indefellezon ophet land,
waardoor aan de buitenste cellagen veel vocht wordt onttrokken, dat niet voldoende
snel van binnen uit nageleverd kan worden is funest. VAJNA meent dan ook, dat de
meest algemene oorzaak van bederf van de bieten het uitdrogen is. Behalve dat de
biet veel vatbaarder wordt voor rot, kan ook het ademhalingsverlies aan droge stof
in de uitgedroogde bieten aanzienlijk hoger zijn dan in de niet uitgedroogde (12,
26, 212).
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In ons natte zeeklimaat is het weer tijdens de oogstperiode in de tweede helft van
oktober en de eerste helft van november meestal lang niet zo droog als in de streken
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 ons land dan ook veel kleiner zijn. Op 10 oktober 1955 hebben wij tijdens
droog mooi herfstweer 20monsters van 100bieten afkomstig van 10 praktijkpercelen
geoogst. Van ieder perceel werd één monster direct ingekuild in een smalle proefkuil
terwijl het andere 5dagen lang op het land bleef liggen en pas daarna werd ingekuild.
's Nachts werden deze bieten met loof afgedekt tegen eventuele nachtvorst, overdag
werd dit loof weer verwijderd. De eerste vier dagen na de oogst was het mooi herfstweer, de laatste dag was het bewolkt. Tabel 11geeft de resultaten.
TABEL 11

Verband tussen het waterverlies tijdens uitdroging op het land en het rotverlies ende
spruiting bijbewaringtot beginmei

Behandeling
Treatment

direct ingekuild
immediately clamped
5 dagen op land
blijven liggen
remained 5 days in
the field
1

Waterverlies tijdens
de uitdroogperiode in
kg per 100 kg bieten
Moisture loss during the
desiccation period in
kg per 100 kg beets

N a de bewaring / After storage
Rotverlies
in kg/100 kg
Rot losses
in kg/100 kg

0

23

6,5

37

Schattingscijfer
voor spruiting 1
Appraised values
for sprouting1

schaal 0-10 / scale 0-10

TABLE 11 Relation between the loss of moisture during desiccation in the field and sprouting and the
lossfrom rot during storage until the beginning of May

De uitgedroogde bieten zijn belangrijk minder houdbaar geweest dan de direct
ingekuilde. Ook door sterkere spruiting maakten delaatste een betereindruk. Hoewel
het verschil aanzienlijk is, zou het waarschijnlijk nog groter zijn geweest, wanneer de
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,hetverschil tussen welennietuitgedroogd veelkleiner dan bijhet Amerikaanse onderzoek van GASKILL, ongetwijfeld grotendeels omdat daar het klimaat veel
droger is dan bij ons. Verder werden de bieten van GASKILL ook onder drogere omstandigheden bewaard dan de onze.
In 1954 werden vanaf 9 oktober tot 13 november geregeld twee monsters van 100
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bieten gerooid. Het ene monster werd direct ingekuild in een smalle proefkuil, terwijl
het andere een week op het land bleef liggenen daarna ineenproefkuil werd gebracht.
De bieten werden bewaard tot 2juli.
In flg. 19 wordt het verloop van het verschil in rotting tussen de wel en de niet uitgedroogde bieten weergegeven in verband met de oogstdatum.
Fio. 19 Verschil in %gezond van de welen de niet uitgedroogde bieten in verband met de oogstdatum. Een positief verschil wijst op een betere houdbaarheid van dedirect ingekuildebieten
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FIG. 19 Differencein %healthyofdesiccatedandnon-desiccatedbeetsinrelation totheharvesttime.
Apositive difference indicates better keepingqualities of the beets clamped immediately

Bij rooien vóór 20 oktober waren de direct ingekuilde bieten beter houdbaar dan de
uitgedroogde. In deze periode was het mooi droog herfstweer. De bieten die op het
land zijn blijven liggen zijn toen duidelijk uitgedroogd. De bieten die van 20 oktober
tot 8november zijn geoogst, zijn ten delenogtijdens droogweergerooid, doch hebben
tijdens de 'uitdroogperiode' nat weer met vrij veel regen 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 de koelere bewaring direct na
de oogst, waarvan de nat geregende bieten op het land hebben geprofiteerd in tegenstelling tot de warmere bewaring van de direct ingekuilde bieten.
In overeenstemming met verschillende praktijkervaringen bhj'kt dus, dat het weer
tijdens deoogst een belangrijke factor is. Door oogsten tijdens regenachtig weer wordt
de houdbaarheid in het algemeen duidelijk verbeterd doordat er geen uitdroging van
de bieten op het land kan optreden. Bij proeven van het suikerbieteninstituut te
Göttingen werden grote hopen tijdens droogweer geoogste suikerbieten nat gespoten.
Het resultaat was een aanzienlijke vermindering van het suikerverlies gedurende de
34dagen dat de bieten bewaard werden (220).Bij bewaring van voederbieten isverder
van belang, dat tijdens nat weer geoogstebieten in het algemeen met meer aanhangende grond worden ingekuild dan tijdens droog zonnig weer geoogste hetgeen eveneens
een gunstige factor is (10, 12, 17,26).
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In 1959is in de praktijk de invloed van het weer tijdens de oogstperiode zeer duidelijk tol 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 deze slappe weke bieten tijdens dedroogteperiode gerooid, dan waren ze in het algemeen slecht houdbaar. In de tweede helft
van oktober vieler enigeregen, 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 10-15 kg water opnemen per 100 kg 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 van dedroge zomer en herfst van 1959 is vrijwel niet tot uiting gekomen
in dehoudbaarheid van debieten van kleigrond, ongetwijfeld omdat diebieten vrijwel
niets van de droogte hadden geleden. 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 beïnvloed, 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 de laat 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 vóór 20 à 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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normale praktijkbewaring, waarbij de bieten zodanig worden bewaard dat ze kunnen
spruiten, zal ook het ademhalingsverlies aan droge stof in diep gekopte bieten in het
algemeen groter zijn dan in licht gekopte. Het beste is het loof af te draaien of het
boven dekop van debiet aftesnijden, zodat debiet niet verwond wordt. Ook inkuilen
van debieten met hetloof er nog aan isheelgoed mogelijk. Het beste gaat dit met een
ras, dat in het najaar zijn loof grotendeels verliest en dat schoon uit de grond komt.
Het ademhalingsverlies aan droge stof was opmerkelijk gering bij bieten waarvan het
loof was afgedraaid of die met het loof waren ingekuild.
De rotting van de biet begint meestal op plaatsen waar hij verwond is. Beschadigde
bieten rotten eerder en vertonen in het algemeen hogere ademhalingsverliezen aan
droge stof.
Evenals droog bewaren is ook uitdrogen van de bieten op het land tijdens de oogst
bijzonder nadelig voor de houdbaarheid. Het beste is oogsten tijdens nat regenachtig
weer en de gerooide bieten zo spoedig mogelijk aan de hoop brengen om ze tegen
directe zonbestraling en uitdroging te beschermen.
Bij bieten, die enige tijd op het land blijven liggen, kunnen de verhezen beperkt
worden door zeop hoopjes tegooien en afte dekken. Behalvetegen uitdrogen worden
zezodoende beschermd tegen nachtvorst, waarvoor gerooide bieten zeergevoelig zijn.

56

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 zullen zijn. In depraktijk blijken zevaak echter goed
houdbaar te zijn. Misschien komt dit doordat er meer grond aan blijft kleven. Het is
n.1. 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 kleigronclen is ze vaak een gevolg van een droogteperiode in het voorjaar.
Door excessievezomerregens kan de grond somszo 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 deVerenigde 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 opi 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 debieten bij 4°Cwerden bewaard. Met 150kgstikstof per ha was het
optimum nogniet overschreden. Bijbewaringvandebieten bij 18°Ckwam degunstige
werking vandestikstof-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 deficiënties 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 lage pH 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.
Hoewel dezeonderzoekingen 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. Wel dient bedacht te worden,
dat bij de meeste buitenlandse onderzoekingen (100, 141,211) sprake is van ernstige
gebreksverschijnselen in het gewas te 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 '.vanneer de bemesting een slechte houdbaarheid tengevolge had, werd tevens
mir.der 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-deficiënte
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-deficiënte knollen t.o.v.
normale knollen.
Het isbekend (3, 4),dat kalium-gebrek een verhoogde 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
ademhalingsverhezen aan droge stof, bij bewaring van waterrijke produkten als aardappelen, 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 C02-produktie
gedurende het bewaarseizoen nagegaan bij bieten, die met 0, 120, 160 of 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 VerloopvandeC02-produktie(= 02-opneming)inlitersperetmaalper 100kgbieten tijdens
debewaringvanbieten, diebemest zijn met0,120, 160of200kgNperha alskas.Omdeinvloed van
het grote relatieve oppervlak van de niet met N bemeste bieten op te heffen is voor dit object een
correctie aangebracht
I
200kg N per ha
II
160kg N per ha
III
120 kg N per ha
IV
0 kg N per ha
gecorrigeerd op eenzelfde oppervlak als met de N bemeste bieten
V
0 kg N per ha
corrected on the same surfaceas thosetreated with N
CO,
25

20

5 -

datum
date

FIG. 20 Trendof the COvproduction (= Oz-uptake) inlitersper 24hoursper 100kg beets, during
thestorage of beetswhich havebeenfertilized with0, 120,160or200kg Nper haappliedaskas =
nitrolime. To obviatethe influence of the largerelativesurfaceof the beets notfertilized with N a
correction hasbeenappliedfor this treatment

eengroot specifiek oppervlak hebben,hebben zeperkgbietgewicht eenrelatief grote
respiratie (26).Voor het 0N-object isdaarom deC02-produktie 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 C02-produktie groter is naarmate meer N is
gegeven. Verder blijkt de CCVproduktie toe te nemen naarmate langer wordt bewaard. Voor een deel isdit wellicht een gevolgvan detoenemende vernalisatiegraad
(1.2.2)enverder van derotting van debieten, welkefactor vooral na half maartbelangrijk gaat worden(26).
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Omclai:de gevormde CO2 voor een deel geproduceerd is door de rottende bieten, is
de invloed van de N-bemesting op de CCh-produktie van de gezonde bieten moeilijk
aan te geven. Uit tabel 17 blijkt, dat de bieten die geen stikstof hebben ontvangen,
sterker zijn gerot dan de met 120 of 160 kg N bemeste. Toch hebben de eerste een
duidelijk lagere C0 2 -produktie gehad dan de laatste.
Ongetwijfeld zijn de in fig. 20 weergegeven verschillen in C02-produktie tussen de
verschillende bemestingsobjecten, grotendeels te wijten aan de verschillen in ademhalingsintensiteit van de gezond gebleven bieten.
Teneinde de rechtstreekse invloed van destikstof-bemesting opdeC02-produktie zo
goed mogelijk te schatten zijn een aantal multipele regressieberekeningen uitgevoerd,
waarbij getracht werd de C02-produktie te verklaren uit de factoren temperatuur,
stikstof-bemesting en percentage rot aan het eind van de bewaring (zie 2.9).
Aangezien de cijfers op slechts 12bewaarobjecten berusten konden alleen de hoofdeffecten van deze factoren in de berekening worden opgenomen (zie ook 2.9).
Omdat de C02-produktie toeneemt gedurende de bewaring, werd het bewaarseizoen
in vier perioden verdeeld en werd de regressie van de gemiddelde C02-produktie in
iedere periode berekend. De vier vergelijkingen zijn samengevat in tabel 12. Tabel 13
geeft een overzicht van de percentages verklaard en de betrouwbaarheid.
TABEL 12 Regressievergelijkingen van de gemiddelde C02-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 = C02-produktie inliters/etmaal/100kgbieten Gemiddelde produktie
P = COi-production in 1124-hoursllOO kg beets
Average production
Pi = — 9,29+ 0,82T + 1,2N + 0,18R
P 2 = —16,04 +1,62 T +2,1 N + 0 , 3 3 R
P 3 = — 2 8 , 4 5 + 2,24T + 4,1N + 0,58R
P 4 = —24,10 + 2,34T + 4,9N + 0,58R

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

Hierin is T = bewaartemperatuur in °C, n.1.2, 5 of 7°C
Where T — storage temperature in°C,viz.2, 5or7°C
N = N-bemesting in 100kg N per ha n.1.0, 1,2, 1,6 of 2 quintaal N per ha
TV" = N-fertilizationin100kg Nper ha viz.0, 1.2,1.6or2 x 100kg Nperha
R = rotverlies injuli, variërend van 30tot 50%
R = lossesfrom rot inJuly, varyingfrom 30to50%
TABLE 12 Regression equations of the average COi-production during theperiods indicated

Wezien, dat van de genoemde factoren vooral de temperatuur en het percentage rot
bepalend zijn voor de C02-produktie.
In overeenstemming met fig. 20, blijkt de gemiddelde C02-produktie per periode
aanzienlijk groter te zijn naarmate de bieten langer zijn bewaard. Als gevolg hiervan
neemt ook de invloed van de temperatuur, de stikstof-bemesting en derottingtoe bij
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TABEL 13 Overzicht van het % verklaard van het oplossingsgezelschap en de betrouwbaarheid

van deverschillende factoren
Vergelijking nr / Equation No
[1]

[2]

[3]

[4]

76

82

80

78

P % v.h. oplossingsgezelschap
P% of the solution group

5-2,5

2,5-1

2,5-1

5-2,5

P % van de factor T
P% of the factor T

1-0,1

1-0,1

1-0,1

2,5-1

P % van de factor N
P% of the factor N

>25

>25

>25

>25

P % van de factor R
P% of the factor R

10-5

5-2,5

5-2,5

10-5

% verklaard van het oplossingsgezelschap
% of the total sum of squares attributable
to regression

TABLE 13 Surveyof the % of the totalsum of squares attributable to regression and thereliability

of the variousfactors

langere bewaring. Betrokken op de gemiddelde C02-produktie per periode blijft de
invloed van de verschillende factoren echter vrijwel gelijk.
Vergroting van de stikstof-bemesting met 100kg N per ha, heeft gemiddeld een verhoging van de CCVproduktie tengevolge gehad met ongeveer 1/3 van de totale produktie in iedere periode. De invloed van de stikstof-bemesting is echter niet betrouwbaar tot uiting gekomen.
Dat het oplossingsgezelschap de C0 2 -produktie in zo hoge mate verklaart, komt,
doordat de waargenomen verschillen in CC>2-produktie in hoofdzaak een gevolg zijn
van de bewaring bij de verschillende temperaturen. De rotting ishier, in tegenstelling
tot de andere ademhalingsproeven (zie o.a. 3.1.2) reeds zeer vroeg in de C02-produktie tot uiting gekomen, n.1. reeds in de eerste periode d.w.z. reeds voor er bij
globale beoordeling rot te zien was. Waarschijnlijk hebben de bieten, die later sterk
zijn gaan rotten al voor 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) ging hier 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 the total sum of squares attributable to regression = 37
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[5]

P% van het oplossingsgezelschap = > 2 5
P % of thesolution group = >25
P% factor T = 25—10
P% factor N = >25
P% factor R = 25—10
Hierbij is dv = ademhalingsverlies aan droge stof in degezond gebleven bieten in kgper 100kgin
die bieten oorspronkelijk aanwezige drogestof. T,NenR alsintabel12
Where dv = respiratory lossindrymatter inthehealthybeetsinkgper 100kg drymatter initially
presentinthebeets.T,NandRasintable 12

Bijde berekening vanhetverliesaandroge stof met behulp van droge-stofbepalingen
van debieten isvooral demonstername eenaanzienlijke bron vanfouten (zie 2.2 en
2.3). De cijfers vertonen daardoor eenzo grote toevallige spreiding, dat de door de
temperatuur enz.teweeg gebrachte variatie kleinistenopzichte vandetotale variatie.
Het percentage verklaard en debetrouwbaarheid vanvergelijking [5]zijndanookgering. Het gemiddelde resultaat is echter geheel in overeenstemming met dat van de
ademhalingsmetingen. Ook uit vergelijking [5] blijkt, dat behalve door een hogere
temperatuur en meer rot, het ademhalingsverlies wordt verhoogd door met meer
stikstof te bemesten. Deinvloed vandestikstof-bemesting isechter kleiner danuitde
ademhalingsmetingen naar voren is gekomen. Gemiddeld heeft bemesting met 100
kg N eenverhoging vanhet ademhalingsverlies aan droge stof tengevolge gehadvan
3 kgper 100kgingekuilde droge stof, ditis ongeveer 15%vanhet gemiddeld totale
verlies.

4.1.2 Kalium, natrium en magnesium
Bij ons ademhalingsonderzoek in de winters 1954/55 en 1955/56 werd de ademhalingsintensiteit gemeten van bieten die afkomstig 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 in verband met de aangebrachte bemestingsvarianten
(23) (zie ook tabel 23,24 en 25). Het is daarom niet verwonderlijk, dat de invloed
van debemesting ookslechts weinigindehoudbaarheid ende ademhalingsintensiteit
van de bieten tot uiting isgekomen (pag.58).Omdeinvloed vandebemesting inde
beidejaren beter tot uiting te doen komen werden, op dezelfde wijze als voor deinvloed van de stikstof-bemesting, (4.1.1) een aantal multipele regressieberekeningen
uitgevoerd. Hetbewaarseizoen werdinperioden verdeeld envoor iedere periode werd
de gemiddelde C02-produktie in liters/etmaal/100 kgbieten berekend alsfunctie van
debemestingmetnatrium, kalium enmagnesium enverdervande bewaartemperatuur
enhetpercentage rotaanheteindevandebewaring. Daar hetmateriaal omvangrijker
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was dan bij de stikstof-trappenproef, - in beidejaren n.1. 24bewaarobjecten - konden
de berekeningen worden uitgebreid met de interacties van de bemestingen (zie 2.9).
Het bleek, dat het rotverlies aan het einde van de bewaring geen samenhang vertoonde met de CCVproduktie in de eerste perioden gedurende demaanden december,
januari en februari. Er was toen nog geen rot in de partij opgetreden. Na februari was
het rot weleen belangrijke factor voor deverklaring van de CCVproduktie. De proefseries van 1954/55 en 1955/56 bleken geheel overeenkomstige resultaten op te leveren.
Het resultaat van beidejaren is daarom intweevergelijkingen samengevat n.1. [6]voor
de bewaring gedurende de eigenlijke wintermaanden wanneer nog geen rot is opgetreden en de invloed van het later optredende rot ook nog geen samenhang vertoont
met de CCVproduktie van de bieten en [7] voor debewaringna februari, wanneerde
CCVproduktie mede bepaald wordt door het rotten van de bieten.

P„= + 2,36 + 0,20Na—0,05Mg + 0,07 Mg x K + 0,47T

-0,03K + 0,06Na XMg—0,05Na x K +

p, = + 0,14 + 0,30Na—0,27 Mg 0,19 Mg x K + 0,76T + 0,27 x R

- 0,25K—0,15Na x Mg + 0,08Na X K +

Hierin is P» = CCVproduktie in liters/etm

aal/100 kg bieten gemiddeld gedurende de maanden

Where

[6]
[7]

d e c , jan. en febr., waarbij de rotting nog geen merkbare invloed heeft op de CCVproduktie
Pv = COz-production in liters/24 hours)100 kg beets on an average during the months Dec,
Jan. and Febr., rotting not yet having had a marked influence on the COi-production
PÎ = C02-produktie in liters/etmaal/100kg bieten, gemiddeld gedurende maart, april en
mei, waarbij de C02-produktie mede bepaald wordt door de rotting van de bieten
Pi = COi-production in litersl24 hours/100 kg beets on an average during March, April
and May in which COi-production is also determined by the rotting beets
Na = bemesting met 0 of 315 kg Na2Û per ha in de vorm van chs. Wanneer geen Na is
gegeven in te vullen — 1 , bij wel Na + 1
Na = fertilization with 0 or 315 kg NazO per ha in the form of Chileannitrate. When no
Na has been applied, fill in — 1 , when it has been given +1
K = bemesting met 100 of 300 kg K 2 0 per ha als KCl bij 100 kg K2O in te vullen —1
en bij 300 kg + 1
K = fertilization with 100 or 300 kg KzOper haasKCl. When 100kg K2Ohasbeen applied,
fill in —1 and when 300 kg K2O has been given +1
Mg = bemesting met 0 of 75 kg MgO per ha als MgSCU, bij geen Mg invullen — 1 , bij
wel Mg + 1
Mg =fertilization with 0 or 75 kg MgO per ha as MgSOt, when no Mg has been applied,
fill in —/, when it has been given +1
Na x Mg
Na x K
Mg x K
Na x Mg
Na x K
Mg x K

interactie-effecten tussen de bemestingen. Wanneer beide meststoffen tegelijk
zijn toegediend of tegelijk zijn weggelaten invullen + 1 , is alleen een van
beide meststoffen gegeven dan —1
interactions between the fertilizers. When both fertilizers have been applied or
omitted at the same time, fill in -\-l. When only one of the fertilizers has been
given —1

T = bewaartemperatuur, 2, 5 of 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 with 12%and25% aslimits
TABEL 14 CCh-produktie in liters/etmaal/100 kg bieten, % verklaard van het oplossingsgezelschap
en betrouwbaarheid van deverschillende factoren van vergelijking [6]en [7]
Verg. [6](P„)
Equation [6] (Pv)
CC>2-produktie
COï-production

minimaal/'minimal
gemiddeld/'averaged
maximaal/maximal

Percentageverklaardv.h.oplossingsgezelschap
Percentageof the total sum of squaresattributableto
regression
het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup

P% van
P% of

factor Na
factor K
factor Mg
factor Na x Mg
factor Na x K
factor Mg x K
factor T
factor S.

Verg. [7](PO
Equation [7] (Pi)

2,9
4,5
6,2

6,5
8,8
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 COz-production inliters/24 hours/100 kg beets, %of thetotalsumof squares attributable
toregression andthereliability ofthesolutiongroupandthevariousfactors ofequations[6]and [7]

Uittabel 14envergelijking [6]en[7]blijkt,datdeinvloedvaneentemperatuurverschil
van 5°Cgroterisdandievandebemestingsvariaties alsgeheel.Zoalselders(26)isuiteengezet, is de temperatuur dan ook de belangrijkste van alle bewaarfactoren. Interessantis,datinovereenstemmingmetdedaargeschattegemiddeldeinvloedvande
temperatuur opdeademhalingsintensiteit vandebietengedurendedewintermaanden,
uitvergelijking [6] blijkt, dat per graad temperatuurverhoging de CCVproduktie per
etmaalper 100kgbietentoeneemtmetongeveer0,5literof ± 1 gCO2.Bijlangerbewarenwordtdeinvloedvandetemperatuur opdeC02-produktievandebietengroter,
zoalsvergelijking[7]laatzien.Uitvergelijking [6]en[7] enuittabel 14blijktverder,dat
ook deinvloed van debemestingduidelijker tot uitingkomt bij langer bewaren, 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 de ademhalingsintensiteit verminderd te worden door een hogere

kali-bemesting. Ook door magnesium-bemesting werd de ademhalingsintensiteit verminderd, terwijl door natrium-bemesting de CCVproduktie juist werd vergroot. Dit
kan een gevolg zijn van het feit dat de natrium werd toegediend in de vorm van
chilisalpeter, zodat denkbaar is dat we met een neveneffect van chilisalpeter te doen
hebben.
De interacties tussen natrium- en magnesium-bemesting en tussen natrium- en kalibemesting zijn niet betrouwbaar en hebben bij korte en lange bewaring een tegengesteld teken. Bij lange bewaring is de kali-magnesium-interactieechter welmin of meer
betrouwbaar. Door verhoging van de kali-bemesting van 100tot 300kg K2O per ha,
wordt, evenals door bemesten met 75 kg MgO per ha, de ademhalingsintensiteit verminderd. De vermindering tengevolge van hogere kali-bemesting is echter kleiner
wanneer tevens met magnesium is bemest en de vermindering tengevolge van magnesiumbemesting kleiner wanneer 300 in plaats van 100kg K2O per ha is gegeven.
Bij voederbieten die verbouwd worden op lichte zandgrond, blijken de kali- en de
magnesium-bemesting en de onderlinge verhouding van deze meststoffen dus niet
alleen belangrijke factoren te zijn in verband met de opbrengst, doch ook in verband
met de ademhalingsactiviteit van de bieten tijdens de bewaring.

4.2

B E M E S T I N G EN RESISTENTIE TEGEN R O T T I N G

De invloed van de bemesting op de groei en de opbrengst van het gewas hangt samen
met en is afhankelijk van de vruchtbaarheidstoestand van de grond. Het ligt daarom
voor de hand, dat de invloed van de bemesting op de houdbaarheid in de zin van de
resistentie tegen rotting, eveneens afhankelijk zal zijn van de grond waarop de bieten
zijn verbouwd.
De invloed van de bemesting is dan ook zoveel mogelijk onderzocht in samenhang
met de aard van de grond, zoals in 4.3wordt beschreven. Daarnaast hebben wij in de
loop van ons onderzoek de beschikking gekregen over bieten van proefvelden van
verschillende proefnemers waaronder deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst (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 oriëntatie
zijn de resultaten echter bruikbaar.

4.2.1 Stikstof
In 1955werden door de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter stikstoftrappen
proeven genomen metvoederbieten, waarbij de stikstof gegeven werd in hoeveelheden
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van G,90, 120en 150kg N per ha in devorm van kalksalpeter of chilisalpeter.Van
tweerandezeproefvelden hebbenwijmonstersvan 100bietenopverschillendewijzen
bewaard. Tabel 15geeft de resultaten gemiddeld van de beide proefvelden en vier
verschillende bewaarmethoden.
TABEL 15 Opbrengst en houdbaarheid, gemiddeld van vier bewaarmethoden in verband met de
N-bemesting. De cijfers van de proefvelden A335 en A338 van deLandbouwkundige Dienst voor
Chilisalpeter zijn gemiddeld

N-bemesting/N-fertilization
kg per ha

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

0
90
120
150

Percentagegezond nabewaren
Percentage healthy afterstorage

chs/ch.n.

ks/n.l.

100
110
111

71
74
70

fS6
86
91
86

chs/ch.n.

gem. / average

54
70
73
75

54
71
74
72

TABLE 15 Production andkeepingqualities onan average offour methodsof storageinrelationto
N-fertilization. Thefiguresare averagesof the experimentalfieldsA 335andA 338of the Chilean
Nitrate AgriculturalService

Achterwege laten van de stikstof-bemesting is betrouwbaar ongunstig geweest voor
de houdbaarheid. Het verschil in houdbaarheid tussen de met 90, 120 of 150kg N
per ha bemeste bieten is echter gering. Hetzelfde geldt voor de verse bietopbrengst.
Waarschijnlijk ligtzowelvoor dehoudbaarheid alsvoor deopbrengst het maximum
tussen 100en 150kgN.
Dat do houdbaarheid van voederbieten ernstig wordt verminderd door weglaten
van de stikstof-bemesting blijkt ook uit het sinds 1931 onveranderd voortgezette
stikstof-vormen-pH-trappenproefveld OGe72teRuurlo.Het percentage gezond van
de bieten gemiddeld van de veldjes met stikstof en die zonder stikstof was resp.
69en 46. Deinvloed van de bemesting hing ook duidelijk samen met depH vande
grond zoals tabel 16laat zien.
Gemiddeld heeft de stikstof-bemesting de opbrengst en de houdbaarheid van de
bieten belangrijk verbeterd. Dit geldtechter alleenwanneer depH van degrond voldoendehoogis.OpdeveldjesmetpH3,8waardebietennauwelijks tot ontwikkeling
zijn gekomen isde houdbaarheid 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, endaardoor 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
17 juni in eensmalleproefkuil, gemiddeld van dewelen nietmet N bemeste veldjes bij verschillende
pH van de grond
pH-KCl
N-bemesting
N-fertilization

4,0

3,8

Gemiddeld/^verage

4,5

Opbr.
Prod.

% gezond
% healthy

Opbr.
Prod.

% gezond
% healthy

Opbr.
Prod.

% gezond
% healthy

Opbr.
Prod.

% gezond
% healthy

12
38

80
79

29
64

32
59

41
73

27
69

27
58

46
69

OkgN
174 kg N/ha

TABLE 16 Freshproduction intonsIhaandkeepingqualities ofBarresfodderbeetsafterstorage until
June17thina narrow experimentalclamponanaverage ofplotsfertilized with N ornot atdifferent
pH's of thesoil

De veldjes met hogere pH, die overigens eenzelfde bemesting ontvingen als die met
lage pH, hebben steeds aanzienlijk hogere opbrengsten geleverd. De onttrekking van
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
hoge pH, stikstof-bemesting noodzakelijk is voor een goede houdbaarheid.
In 1956 werden door de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter stikstof-proeven genomen waarbij de stikstoftrappen wijder uiteen genomen werden n.1. 0, 120,
160 en 200 kg N per ha. Hierbij werd de stikstof in devorm van kalkammonsalpeter
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 chiüsalpeter 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 deLandbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter (verg.fig.22)
kg N/ha als kas
kg Njha as nitrolime

0
120
160
200

Percentage gezond na bewaring bij
Percentage healthy after storage at
2°C

5°C

VC

Gem. /Average

54
56
52
52

49
68
66
61

54
62
70
50

52
62
62
54

Versebietopbr. ton/ha van A 364
Freshproduction tons/haofA364

39
62
64
69

TABLE 17 Productionand keeping qualitiesof beetsfertilized with differentamounts of N, stored
untilAugust16th inrespirationcontainers at2,5and7°C. Beetscomingfrom theN-levelexperimental
fields A 364andA 365of the Chilean Nitrate Agricultural Service(comparefig.22)
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In overeenstemming met tabel 15 en 16 blijkt weglaten van de stikstof-bemesting
zowel, cle houdbaarheid als de opbrengst van de bieten gemiddeld duidelijk te verminderen. Verder blijkt overmatige stikstof-bemesting n.1.200kgNper ha, gemiddeld
ongunstig geweest te zijn voor de houdbaarheid, hoewel de verse opbrengst van de
bieten van proefveld A 364toch het hoogste was bij 200 kg 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 de veleproeven (44,45,46en 77)is bekend 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 in velegevallen nadelig
isvoor de droge-stofopbrengst van de bieten. Zelfs 120kg N per ha was soms te 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 beïnvloed door
stikstofgiften hoger dan 160 kg N per ha.
Op overeenkomstige wijze alsin vergelijking [1]t/m [5]werdendegegevensvan deze
proef samengevat in een meervoudige regressie-analyse, waarbij de houdbaarheid
(percentage gezond na bewaren) werd berekend alsfunctie van de bewaartemperatuur,
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 I = % healthy after storageuntil
Where
August 16th
T = 2, 5of 7°C/ T = 2,5or 7°C
N = 0, 90, 120of 200kg N/ha / N = 0,90,120 or 200 kg NIha
dv = ademhalingsverlies aan droge stof / respiratory lossindry matter
percentage verklaard van het oplossingsgezelschap = 65%/percentage of the total sum ofsquares
attributable to regression = 65%
P% van het oplossingsgezelschap = 10-5/ P% of thesolutiongroup = 10-5
P% voor de factor T = 10-5/ P%for thefactor T = 10-5
P% vocr de factor N = 5-2,5 / P%for thefactor N = 5-2.5
P% voor de factor 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 beïnvloed. 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
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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
komtbij bewaringbij 2°Cendat deongunstigewerkingvanteweinigofteveelstikstof het duidelijkste naar voren komt bij bewaringbij 7°C.Bijbewaringvan voederbieten in de praktijk is de temperatuur meestentijds rond 5°Cof hoger (29). Het is
daarom teverwachten, dat de gemiddelde cijfers van tabel 17ook voor debewaring
indepraktijk representatief zullenzijn. Ditwordtbevestigddoor hetresultaatvande
met chilisalpeter bemesteenineen 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
als chs
kg Njha as
Chilean nitrate

0
120
160
200

Proefveld A 365
Expérimenta, field A 365

Proefveld A 364
Experimental field A 364

Bewaard
tot l l ^ t
Stored
till 11-4

Bewaard
tot 15-6
Stored
till 15-6

Bewaard
tot 11^1
Stored
till 11-4

Bewaard
tot 15-6
Stored
till 15-6

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 withthe indicatedamountof N storedina narrow
experimentalclampuntil 11-4-1957 and 15-6-1957. Beets comingfrom the experimentalfieldsA364
and A 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.
Hetduidelijkste komtdittot uitingbijdelaatopgeruimdebieten,d.w.z.bijdiebieten
die ook enigetijd aan wat hogere temperaturen van 5tot 10°Czijn blootgesteld geweest, zoals bij praktijkbewaring in grote hopen eveneens het gevalis.
Deconclusielijkt welgerechtvaardigd, dat achterwege latenvan 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 enzalookinverbandmetdeopbrengstaandrogestofvande
bieten in het algemeen niet rendabel zijn (44,45,46,47).
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TABEL 19 Opbrengst en houdbaarheid in verband met de kali-bemesting van op verschillende wijze bewaardevoederbieten van uiteenlopende proefvelden. Decijfers zijn gemiddelden van hetvoor ieder proefveld aangegeven aantal bewaarobjecten per K-trap
Herkomst proefveld / Origin experimental field
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
State AgriculturalAdvisory Service
Reg. nr. proefveld
Reg. No.experimental field

U 655

OGe73

OGe 991

NL84

Nederlandse KaliImportmaatschappij
Netherlands PotassiumImportLtd.

Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter
Chilean Nitrate Agricultural Service

WB 2356

Aantal bewaarobjecten
per K-trap
Number ofstorage
treatmentsperK-level

serie 26

B 134

A 240

A 238

B231

B230

114/120

B310

B6

36

18

12

Bieten1
Bieten1
Bieten1
Bieten1
Bieten1
Bieten1
ds2
ds2
Bieten1
ds 2
ds2
ds2
ds2
Beets1 %gezond Beets1 %gezond Beets1 %gezond Beets1 %gezond Beets1 %gezond Beets1 %gezond d.m.2 %ge.tond d.m* %gezond Beets1 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond
ton/ha %healthy ton/ha %healthy ton/ha %healthy ton/ha %healthy ton/ha %healthy .ton/ha %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy ton/ha "/„healthy kg/are %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy

ds2
d.m.2 % gezond
kg/are %healthy

kgKaOperha
0

12

70

30

15

74

80

26

75

64

19

57

47

100

78

19

46

34

49

80

36

79

39

39

88

124

96

60

93

25

55

27

108

59

90

25

250

84
54

89

97

25

91

34

117

62

127

38

135

32

137

34

130

36

6

63

84

61

77

82

320

130
94

89

53

114

86

102

71

110

32

109

22

119

64

119

33

108

24

123

67

10

43

450
800

104

125

59

300

400

39

68

55

82

240

1

103

127
87

45

200

2

32

77

160

36

74

65

69

150

220

78

54

110
140

71

79
35

85

42

opbrengst verse bieten /fresh beet-production
ds-opbrengst bieten/ dry matterproduction ofbeets

TABLE 19 Production andkeepingqualitiesin relationto the K-fertilizationoffodder beets stored in various waysfrom different experimentalfields.Thefiguresare averages of the number of storage treatmentsper K-levelindicatedfor each experimental field

4.2.2 Kalium
Door verschillende proefnemers zijn debieten ter beschikking gesteld van een aantal
zeeruiteenlopendekali-bemestingsproefvelden. Hethoofdeffect vandekali-bemesting
vaniedereproef isin eensamenvattende tabelweergegeven. Omeenindruk tegeven
vandewaardevandecijfers isvooriedereproef vermeldvanhoeveel bewaarobjecten
het weergegevencijfer 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 gelijkwaardige proefvelden, b.v. de interprovinciale serie26.
Bij alle proeven hebben de objecten die geen of weinig kali hebben ontvangen gemiddeld een kleinere opbrengst en minder goed houdbare bieten opgeleverd dan de
objecten dieeenmatigetot flinke hoeveelheid kalihebben gekregen.
In 6van de 11proefseries waarin kaligiften van 300kg K2Oper ha of hogerwaren
opgenomen is door bemesten met meer dan 280kg K2Oper ha gemiddeld nog een
verbeteringvan dehoudbaarheid bereikt terwijl indeoverige 5series,debeste houdbaarheid werd verkregen bij bemestingmet 105à 275kgK2Oper ha.
De hoogste opbrengst werd in 8van deze 11proefseries verkregen door bemesten
met meer dan 280kg K2O. In het algemeen iseen zekere kali-bemesting dusgunstig
voordeopbrengst endehoudbaarheid. Door zwarekali-bemestingkan dehoudbaarheid echter weer afnemen. Tabel 19laat zien, dat in 3van de 6gevallen waarbij als
hoogste gift 400kg K2Oofmeerper ha isgegeven, dehoudbaarheid weerafnam bij
de hoogste kali-bemesting. Bekend is,dat in depraktijk in combinatie met stalmest
somsmeer dan 400kg K2Oper ha wordt gegeven. In depraktijk isde kans op verTABEL 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-value of the soil
<15
15-19
20-25
>25

Aantal proefvelden
Numberoftrial
fields

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

Verschil %gezond
Difference% healthy

10
8
9
8

20
15
7
1

+12
+14
—14
—4

TABLE 20 Differenceinproduction andkeepingqualities between thebeetsfertilized withK andthe
non-fertilizedbeets,which hada completeN-,P-andMg-fertilization,afterstorage inanarrow experimentalclamp. Apositivefigureindicatesafavourableeffectoffertilization with300kg K2O, a negative
figure an unfavourable effect
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TABEL 21 Opbrengst en houdbaarheid van met 100of 300kg K2O bemeste en op verschillende wijzen bewaard
1954/1955
Gemiddeld v a n / Average of Cl 1700, 1702, 1703, 1704

Opbr. ds bieten
in kg/are
Dry matter prod.
beets kg/are

Aantal bewaarobj. per K-trap
Number of storage treatments per K-level

% gezond na bewaren / % healthy after storage
In ademhalingsvaten
In respiration
containers

In koelcellen
Artificially
cooled

In een proefkuil
Experimental
clamp

12

30

30

100 kg K 2 0 / h a

119

84

95

81

300 kg K a O/ha

117

80

93

80

TABLE 21 Production and keeping qualities of beets fertilized with 100 or 300 kg K%0 and stored in diffère

mindering van de houdbaarheid door overmatige kali-bemesting dan ook 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 beïnvloed kan worden door het kali-getal van de grond.
Opdeproefvelden metkali-getalgroter dan 20heeft debemesting met 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 ook aanzienlijk kleiner dan op de
proefvelden met laag kali-getal. Misschien is voor de opbrengst meer kali rendabel
dan voor dehoudbaarheid. Tabel 19waar debemesting met meer dan 280kg K2Oper
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 K 2 0 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 100 en 300 kg K2O gemiddeld geen invloed gehad
op de droge-stofopbrengst en op de houdbaarheid van de bieten. In 1954/1955 was
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bieten, gemiddeld voor de aangegeven aantallen bewaarobjecten
1955/1956
Gemiddeld van / Average of
Cl 1699en 1701
Opbr. ds bieten
in kg/are
Dry matterprod.
beets kg/are

% gezond na bewaren in een
proefkuil
% healthy after
storage in experimental clamps

Gemiddeld van /AverageofCI 1845en1850
Opbr. ds bieten
in kg/are
Dry matterprod.
beets kg/are

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

'aysonanaveragefor thestorage treatments indicated

bemesten met 300 kg K2O bij alle proeven gemiddeld iets slechter dan bemesten met
100kg K2Ozowel voor de opbrengst als voor de houdbaarheid.
Hierbij zij opgemerkt, dat de bieten van de vermelde bewaarproeven in ieder jaar
van dezelfde proefvelden afkomstig waren. Blijkbaar heeft de bewaarmethode als
zodanig het kali-effect dus niet beïnvloed, hetgeen een ondersteuning isvan de in 2.10
getrokken conclusie, dat de door ons gevonden samenhangen ook bij normale praktijkbewaring in het algemeen hun geldigheid behouden. Dat 300 kg K2O bij deze
proeven gemiddeld minder goed is geweest dan 100 kg K2O is misschien een gevolg
van het op de betrokken proefvelden vrij duidelijk tot uiting gekomen kaliumborium-antagonisme (23), waardoor ook de opbrengst van de met 300 kg K2O bemeste bieten gemiddeld lager isgeweest dan dievan de met 100kg K2Obemeste (23).
Overigens is het geringe kali-effect van de proeven uit tabel 21 goed in overeenstemming met de resultaten van de in tabel 19vermelde proeven. Door met 100kg K 2 0 te
bemesten is het gevaar voor ernstig kali-gebrek geheel voorkomen, terwijl bemesten
met 300 kg K2Oin vele gevallen reeds aan de hoge kant zal zijn.
Tabel 21 wijst er op, dat wanneer de hogere kali-bemesting ongunstig begint te
worden voor de opbrengst, ook de houdbaarheid van de bieten wordt geschaad. Uit
tabel 19wordt waarschijnlijk, datinhet algemeendeoptimalebemestingvoorde houdbaarheid van de bieten met200-300kgK2Operha bereikt is,terwijl vaak met minder
zalkunnen worden volstaan. Uit ons onderzoek oplichtezandgronden vande Veluwe
bleek, dat dit ook geldtvoor deoptimale opbrengst aandrogestofvandebieten(20).
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TABEL 22 Verschilinopbrengst enhoudbaarheid tussen demet300endemet 100kgK2Oper ha
bemeste bieten, wanneer nietenwanneer welmetMgisbemest, gemiddeld over deintabel 21 vermelde proeven van1955/1956. Een positief cijfer wijst opeen gunstige werking van deK-bemesting

Mg-bemesting
Mg-fertilization
zonder Mg-bemesting
withoutMg-fertilization
met 75kgMgO/with 75 kgMgO

Verschil indsopbrengst bieten
in kg/are
Differenceind.m.production
beetsinkglare
—2
0

Verschilin %gezond
nabewaren
Difference in % healthy
after storage
—1
+3

TABLE 22 Differenceinproductionand keeping qualitiesbetweenbeetsfertilized with 300kgand
100kgKzO/ha,withandwithout Mg-fertilization, averageoftheexperimentsin1955/1956, mentioned
intable21.Apositivefigureindicates afavourableeffectof the K-fertilization
Op andere zandgronden in Nederland vonden SLUISMANSen BOSKMA (199) vaak wel
nog een verhoging van de bietenopbrengst door meer kali te geven, doch meestal was
die hogere kali-gift niet meer rendabel. Zoals bekend is de optimale kali-bemesting
mede afhankelijk van andere vruchtbaarheidsfactoren. Bij het onderzoek van 1955/
1956bleek dan ook een betrouwbare, zij het vrij kleine interactie met de magnesiumbemesting op te treden, zoals tabel 22laat zien.
In tabel 21 is de invloed van de kali-bemesting blijkbaar schuil gegaan achter de
interactie metdemagnesium-bemesting. Meer kali was gunstig voor de houdbaarheid
wanneer tevensmetmagnesium wasbemest, doch ongunstigwanneer geen magnesium
was gegeven. Voor een optimale houdbaarheid zal de kali-bemesting op lichte zandTABEL 23 Verschil inopbrengst enhoudbaarheid (% gezond) tussen demet 300endemet100 kg
K2Operhabemeste bieten, wanneer nietenwanneer welmetNaisbemest. Eenpositief cijfer wijst
op eengunstige werking vandehogere K-bemesting
Na-bemesting
Na-fertilization

Verschilinds-opbrengst bieten
Differencein d.m. production
beetsinkglare

Verschil in %gezond
Differencein % healthy

0

+3

315kgNaaO/ha als chs
315kg NazO/haasChileannitrate

—1

—2

315kgNasO/ha alsNaCl
315kg NazO/haas NaCl

+1

—4

geen Na/ without Na

TABLE 23 Difference inproduction andkeepingqualities (% healthy) ofbeetsfertilized with 300 and
100kg KiO/ha withand withoutNa-fertilization.Apositivefigureindicates afavourableeffectofa
higherK-fertilization
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TABEL 24 Opbrengst en houdbaarheid van met ks,chs of ks + NaCl-bemesteen op verschillende wijze bewaarde voederbieten, gemiddeld over verschillende K-en N-bemestingstrappen. Voor zover bekend istevensaangegeven het Na-gehalte van degrond in mgper 100ggrond
Herkomst proefveld
Origin experimental field
Reg. nr. proefveld
Reg. No. experimental field

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
State Agricultural Advisory Service
WB 2356

Aantalbewaarobjecten per bemestingsobject
Numberofstoragetreatmentsper
fertilization treatment

serie26

Bemest met chs1
FertilizedwithChilean nitrate1
Bemest met ks + NaCl1
Fertilizedwithcalciumnitrate+ NaCl1
Na-gehaltevandegrond

93

58

104

73

79

72

78

A 240

A 238

A 335

82

A 338

12

32

ds
Bieten3
2
d.m. %gezond Beets3 %gezond
kg/are %healthy ton/ha %healthy
Bemest met ks of kas
Fertilizedwithcalciumnitrateornitrolime

Cl 1845
1850

144

12

Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter
ChileanNitrate AgriculturalService

C.I.L.O.

B230

B64

B 231

B 134

12

B 310

0K 2 O

160 K2O

320 K2O

2

2

2

16

ds
ds
Bieten3
Bieten3
Bieten3
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
2
2
3
3
3
d.m. %gezond d.m. %gezond Beets %gezond Beets %gezond Beets %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gez. d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond d.m.2 %gezond
kg/are %healthy kg/are %healthy ton/ha %healthy ton/ha %healthy ton/ha %healthy kg/are %healthy kg/are healthy kg/are %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy kg/are %healthy
95

79

101

85

97

81

75

93

69

121

71

93

103

81

112

90

100

90

74

108

72

131

63

131

103

83

129

67

2,3

28

29

78
104

30

49

30

80

45

91

57

114

66

70

34

95

28

97

43

118

62

77

37

83

26

91

47

1,9

Na contentinthesoil
1

bevat ± 300 kg NaaO, d.i. chemisch equivalent aan 450 kg KaO/ contains ± 300kg NazO, i.e.
chemicallyequivalentto 450 kg KzO
ds-opbrengst bieten / dry matterproduction beets
3
opbrengst verse bieten /fresh beet production
%gezond = %gezond na bewaren / %healthy = %healthyafterstorage
* meerjarig proefveld / longterm experimental field
Na-gehalte 'ks-veldjes' = 3/ Na-content 'calciumnitrate-plots'= 3
Na-gehalte'chs-veldjes' = 10/ Na-content'chilean nitrate-plots' — 10
2

TABLE 24 Production andkeepingqualities of beetsfertilized withnitrolime,Chilean nitrateornitrolime + NaClstoredindifferent ways, averagedoverdifferent K-andN-fertilizationlevels. Insofar asknown alsothe Na-contentin the soilhasbeenindicatedin mgjlOO g soil

gronden in vele gevallen aangevuld moeten worden met magnesium-bemesting. Het
interactie verschijnsel komt wat duidelijker tot uitingbij dehoudbaarheid dan bij de
opbrengst. Inparagraaf 4.3wordt hiernoguitvoerigopteruggekomen.
Behalve van de magnesium-bemesting is het kali-effect ook afhankelijk van de
natrium-bemesting zoals tabel 23 laat 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 werddoor hetborium-gebrek(23).
De hogere kali-bemesting is gunstig geweest voor de houdbaarheid wanneer geen
natrium wasgegeven.Wanneermetnatriumwasbemestwas300kgK2Operhawaarschijnlijk reedsteveel.In deopbrengstvandebetrokken proefvelden isdit verschijnselniet tot uiting gekomen. Het isechter bekend, (181,253)dat in het algemeen met
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 dieopbrengst.

4.2.3 Natrium
Bijde teelt van voederbieten kan natrium niet alleen kalium min ofmeer vervangen,
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 i:abel 39 blijkt, dat gemiddeld over 4 kalium-natrium-bemestingsproefvelden,
waarbij natrium en kalium in wisselende verhouding werden gegeven en waarvan de
bieten opverschillendewijzen werdenbewaard, debemestingmetkalium + natrium
samen debeste opbrengst en houdbaarheid heeft gegeven. Dat bemesten met kalium
alleen in deze proeven eveneens goed naar voren komt, wordt veroorzaakt door het
feit, dat devoorraad natrium in degrond vaak voldoende groot is omhet effect van
denatrium-bemesting kleintemaken.Intabel24wordteenoverzichtgegevenvande
gemiddelde resultaten van onze bewaarproeven met natrium-objecten.
Uit tabel24blijkt, dat dereactievan dehoudbaarheid zeeruiteenlopend isgeweest.
In die gevallen waarin het natrium-gehalte van de grond niet hoger is geweest dan
2à3mgper 100ggrondisbemestenmetchilisalpeterofmetkalksalpeter + Natriumchloride steeds beter geweest voor de houdbaarheid dan achterwege laten van het
natrium.Bijeenhogernatrium-gehalte,b.v.opdejarenlangmetchilisalpeter bemeste
veldjes, van proefveld B 6was 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 van deaangegever
Proefserie / Experimental

series

1951/52

1953/54

1954/55

24

10

72

Aantal bewaarobjecten per Mg-trap
Number of storage treatments per
Mg-level

ds/d.m. .!
kg/an i

% gezond
% healthy

ds/d.m.1
kg/are

% gezond
% healthy

ds/d.m.1
kg/are

Geen Mg / Without Mg

91

64

86

82

121

88

75 kg MgO/ha

96

71

96

84

123

87

1
2

%
%

ds = ds-opbrengst bieten in kg/are/d.m. = dry matterproduction beetsin kg/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 indicatednumb

mesten met chilisalpeter of kalksalpeter + Natriumchloride toch beter dan alleen
kalksalpeter. Natrium heeft hier waarschijnlijk ten dele de rolvan het kalium vervuld.
Wanneer wel met kalium was bemest, was bemesten met natrium niet gunstig meer.
De behoefte aan kalium was büjkbaar groter dan die aan natrium, die door het hoge
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
van de kalium-bemesting opgetreden en is daardoor ongunstig geweest. De bijzonder
slechte bewaarbaarheid van de natriumobjecten bij 160 kg K2O kan hiermee echter
niet worden verklaard.
Afhankelijk van het kalium- en natrium-gehalte van de grond dienen kalium- en
natrium-bemesting dus in de juiste verhouding toegediend te worden. De natriumbemesting blijkt bij alle proefnemingen gemiddeld een verhoging van de opbrengst
veroorzaakt te hebben terwijl bij 5van deze 14waarbij het natrium-gehalte hoger was
dan 3, de houdbaarheid gemiddeld werd verminderd. Natrium-bemesting kan dus
opbrengstverhogend werken en tegelijk de houdbaarheid verminderen. Zoals we
zagen in tabel 19geldt dit waarschijnlijk ook voor kalium-bemesting. De houdbaarheid blijkt gevoeliger te zijn voor een te zware bemesting dan de opbrengst. Dat natrium-bemesting de opbrengst nergens heeft verlaagd komt waarschijnlijk doordat
onze gronden in het algemeen aanzienlijk minder natrium bevatten dan kalium, zodat
ook op de met natrium bemeste veldjes de bieten toch aanzienlijk meer kalium opnemen dan natrium (23). Volgens LEHR (mondelinge mededeling) is het natriumgehalte van de grond aan grote schommelingen onderhevig. Dicht bij zee vindt men
duidelijk minder effect van natrium-bemesting dan in het Oosten van het land.
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gezond
healthy

lantallen bewaarobjecten
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

Bieten 2
beets2
ton/ha

% gezond
% healthy

100

81

115

30

147

86

74

78

103

81

114

25

147

88

76

84

ds/d.m.
kg/are

r

1955/56

1

storage treatments

Bij ons onderzoek van de bietenteelt op lichte zandgronden hebben wij de indruk
gekregen, dat het 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 tabel 25wordt 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 MgC03. Het lijkt waarschijnlijk dat het gunstige effect
vandemagnesium-bemesting opde opbrengst voor een deel mede veroorzaakt 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
overigegevallen echterzeker ookaandemagnesiumalszodanigtoegeschreven worden.
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TABEL 26 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren ineen smalleproefkuil van welen niet met 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 Cl 1083, 1951
Series Cl 1083 Wil

Geen Mg-bemesting
Without Mg

dsld.m.
prod. % gezond
kg/are % healthy

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

Bemest met 100 kg
MgO als M g S 0 4
Fertilized with 100
kg MgO as MgSOi

Gemiddeld
Average

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

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. = drymatterproduction beetsinkgjare
% gez. = %gezond / %healthy = %healthyafter storage
TABLE 26 Production and keeping qualitiesafter storagein a narrowexperimentalclampof beets
fertilized ornot withMg, average of theexperimentalfieldswithlowpH's andMg-contents inthe soil
andaverage of thosewithhighpH's and Mg-contents

In 4van de 7proefseries blijkt de magnesium-bemesting behalvegunstigvoor de opbrengst gemiddeld ook gunstig geweest te zijn voor de houdbaarheid van de bieten.
Voor een deel moet deze in het algemeen gunstige werking worden verklaard uit de
keuze van onze proefvelden. In het algemeen hebben wij in hoofdzaak de bieten van
die proefvelden in ons onderzoek opgenomen, die ook in het veld een duidelijke
reactie op de aangebrachte bemestingsvariaties te zien gaven. Tabel 26 laat zien dat
het effect van bemesten met Mg duidelijk samenhangt met de pH en het Mg-gehalte
van de grond.
De magnesium-bemesting heeft gemiddeld een betrouwbare verbeteringvandehoudbaarheid en verhoging van de opbrengst gegeven, doch alleen op de percelen met een
laag Mg-gehalte en lage pH was het effect belangrijk. Gemiddeld hebben de bieten
afkomstig van de percelen met hoge pH en hoog Mg-gehalte aanzienlijk meer opgebracht en zijn ze betrouwbaar beter houdbaar geweest dan die van de percelen met
lage pH en laag Mg-gehalte. De pH en het Mg-gehalte van de grond hebben als zodanig een belangrijke invloed niet alleen - zoals bekend - op de opbrengst, doch ook
op de houdbaarheid, zoalsfig.21en 22laten zien.
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FIG 21 Verband tussen de houdbaarheid
van de bieten,gecorrigeerd op oogstdatum
15oktober en de pH (water) van de grond

FIG. 21 Relation between the keeping
qualities of beets,correctedonharvest date
15thOctoberandthepH (water) of thesoil

Door de sterke correlatie tussen de pH en het magnesium-gehalte van de grond was
het bij dit onderzoek niet mogelijk de beide factoren te scheiden, noch aan te geven
welke factor het belangrijkste is. Wij komen hierop nog terug. Uit figuur 22 wordt
echter reeds waarschijnlijk dat op gronden met een magnesium-gehalte van 0,0040%
ofmeer, het effect van eenmagnesium-bemesting op de houdbaarheid inhet algemeen
vrijwel nihil zal zijn.
Volgens SLUISMANS (199) is magnesium-bemesting nog rendabel wanneer het
magnesium-gehalte van de grond niet hoger is dan 0,0060%. In tabel 25 hebben we
gezien, dat de opbrengst soms toeneemt door magnesium-bemesting terwijl de houdbaarheid afneemt. Het lijkt erop, dat de houdbaarheid van de biet gevoeliger is voor
eente hoge magnesium-bemesting dan de opbrengst. Dit is in overeenstemming met
hetgeen bij kalium- en natrium-bemesting geconstateerd werd.
Het effect van de magnesium-bemesting is verder afhankelijk van de grootte van de
kalium-bemesting. Tabel 27 laat dit zien, gemiddeld van de diverse bewaringen in
1953/1954 en in 1955/1956.
Het gemiddeld geringe effect van de magnesium-bemesting blijkt o.a. een gevolg te
zijn van de Mg-K-interactie. Wanneer met 300 kg K2O was bemest is magnesiumbemesting gemiddeld steeds gunstig geweest, zowel voor de houdbaarheid alsvoor de
opbrengst. Wanneer geen of weinig kalium was gegeven was magnesium-bemesting
echter ongunstig voor de houdbaarheid, hoewel de opbrengst soms toch nog werd
verhoogd.
Voorts hangt het effect van de magnesium-bemesting samen met de natrium-bemesFIG. 22 Verband tussen dehoudbaarheid van de
bieten, gecorrigeerd op oogstdatum 15oktober en
het Mg-gehalte van de grond

FIG. 22 Relationbetween thekeepingqualities of
beets, correctedon harvestdate 15th October and
the Mg-contentinthe soil
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TABEL 27 Verschil inopbrengst (kg droge stof per are) eninhoudbaarheid tussen welennietmet
Mg bemeste bieten inverband met deK-bemesting. Een positief cijfer wijst opeen gunstige werking
van de Mg-bemesting
1955/1956

1953/1954
K-bemesting
K-fertilization

geen Kali/ without K
100kg K2Operha
300kg K2Operha
Gemiddeld / Average

Verschilin
opbrengst
Difference in
production

Verschilin
houdbaarheid
Difference in
keeping qualities

+3

—1

X

X

+9
+6

+4
+2

Verschilin
opbrengst
Difference in
production

Verschilin
houdbaarheid
Difference in
keeping qualities

X

X

0
+2
+1

—3
+3
0

x geen gegevens/no data
TABLE 27 Difference in production (kgdrymatterperare) andin keepingqualitiesofbeets,fertilized
ornot withMginrelation withtheK-fertilization.Apositivefigureindicatesafavourableeffectofthe
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 is blijkbaar niet geheel dezelfde ionen-verhouding optimaal als voor de
opbrengst. Wij komen hierop nog terug.
TABEL 28 Verschil inopbrengst (kg droge stof per are)eninhoudbaarheid tussen welennietmet
Mgbemestebieteninverband met deNa-bemesting. Een positief cijfer wijst opeengunstigewerking
van deMg-bemesting
1955/1956
Na-bemesting
Na-fertilization

Verschil in opbrengst
Difference inproduction

Verschilinhoudbaarheid
Difference inkeepingqualities

geen Na/ without Na
315kgNa2<2> als chs
315kg NazOas Chileannitrate

+5

315kgNaaOalsNaCl
315kg NazOasNaCl

+5

TABLE 28 Differenceinproduction(kg drymatterper are) and keepingqualitiesofbeets,fertilized
ornotwithMginrelationtotheNa-fertilization.Apositivefigure denotes afavourableeffectofthe
Mg-fertilization
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4.2.5 Kalk
Het is bekend, dat bieten sterk reageren opdepHvan degrond. Vooreengoedeopbrengst dient depH-KCl opzandgrond bijvoorkeur meer dan 5,0tebedragen en op
kleigrond minstens 6,6. Infig.21op p. 79hebben wegezien,dat depH ook eenbelangrijkeinvloed op de houdbaarheid van de bieten heeft.
In tabel 29wordt het resultaat van bekalken weergegeven gemiddeld van onzeCaMg-proefvelden op deVeluwein 1956en 1957.
TABEL 29 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren ineensmalleproefkuil van welenniet bekalkte
bieten gemiddeld voor de aangegeven aantallen objecten. Tevens is de door de bekalking verkregen
gemiddelde pH van de grond vermeld

Aantal objecten
Numberoftreatments
ds/d.m.
kg/are

1956/1957

1957/1958

28

28

%gezond
%healthy

pH
v.d.grond
pH soil

ds/d.m.
kg/are

%gezond
%healthy

pH
v.d.grond
pH soil

Geen kalk/ WithoutUrne

112

24

4,7

147

86

4,7

1000kg CaO alsemkal
1000kg CaOas CaCOa

114

31

5,2

146

88

5,0

2000kg CaO als emkal
2000kg CaOas CaCOa

119

28

5,7

147

87

5,3

TABLE 29 Productionand keeping qualitiesafter storagein a narrow experimentalclampof beets,
fertilized ornot withlime,averagedfor the indicatednumber of treatments.TheaveragepHobtained
by liminghas alsobeen mentioned

In 1956heeft de bekalking met 1 000kg CaOniet alleen een belangrijke verhoging
van de pH doch tevens een duidelijke verbetering van de houdbaarheid tengevolge
gehad. Bekalken met 2000kg CaO was echter reeds te veelvoor de houdbaarheid,
hoewel de daar gemeten pH's noggunstig 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 wordentevensgeactiveerd. Waarschijnlijk hierdoor
is de bekalking 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 vandebekalking opde
groei en ontwikkeling van het gewaste velde ende opbrengst aan droge stof van de
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bieten is toen eveneens vrijwel nihil geweest. Wij hebben hiervoor geen verklaring gevonden. Het is echter in overeenstemming met sommige ervaringen van het Nederlands Landbouw Kalkbureau dat het effect van een bekalking in het eerste jaar niet
tot uiting komt in de groei van het gewas, doch wel in verhoging van de pH van de
grond.
In tabel 30wordteen overzichtgegevenvan deinvloedvan een in 1949 aan rivierklei
gegeven bekalking op de houdbaarheid van de in 1957 op die grond verbouwde voederbieten.
TABEL 30 Opbrengst en houdbaarheid van voederbieten afkomstig van rivierkleigrond met75%
afslibbaar diein 1949metdeaangegeven hoeveelheden poederkalk isbemest.Verder isdepHvan
degrondin1953 aangegeven.Allecijfers zijngemiddeldenvan8objectenvanhetproefveldOGe991

Kg poederkalk/ha in 1949
Kgpowderedlimejhain 1949

pH van degrond
asoil
1953

Oogstjaar / Harvestyear 1957
Bieten ton /ha
Beets tons/ha

% gezond
% healthy

0

5,0

70

58

7000

5,6

76

53

21000

6,6

83

63

44000

7,3

85

58

TABLE 30 Productionand keeping qualitiesof fodder beets comingfrom river-claysoil with 75%
clayfraction, which hasbeenfertilized withthe indicatedamountofpowderedlimein 1949. The pH
of thesoil in 1953has been mentioned as well. All data are averagesof 8 treatments of the experimentalfieldOGe 991

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-KCl lager dan 5,2 de houdbaarheid kleiner kan zijn dan bij hogere pH en dat het
voor de houdbaarheid van de bieten aanbeveling zalverdienen, door bekalken de pH
van te zure gronden te verhogen.
Voor kleigrond zijn geenduidelijke aanwijzingen verkregen dat depH een betekenende invloed heeft op de houdbaarheid. In paragraaf 4.3 wordt nog uitvoerig teruggekomen op de invloed 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 de dood vanjonge bladeren. Verder ontstaan dwarsscheurtjes op
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debladsteelindebovenzijde van degroef. Later kunnen deplanten bij ernstig boriumgebrek bijna geheel ontbladerd worden. Worden de groeivoorwaarden weer gunstiger,
b.v. door vochtiger weer, waarbij het borium beter ter beschikking van de plant kan
komen, dan kunnen nieuwe groeipunten worden gevormd. Als gevolg van boriumgebrek ontstaat rot aan de kop van de bieten. Dit is eerst oppervlakkig en grijsbruin
van kleur, later gaat het dieper. Vaak gaat het weefsel ernstiger rotten door secundaire
aantasting door schimmels als Phoma betae en Fusarium culmarum. Het rot kan de
gehele kop omvatten. Bij minder ernstig aangetaste planten, waarbij de groei zich
herstelt, blijft het rot meestal oppervlakkig.
Het ligt voor de hand, dat door hartrot aangetaste bieten eerder zullen rotten dan
gezonde. In de praktijk wordt hartrot dan ook algemeen als een der oorzaken van
rot in bietenkuilen gezien.
Door SPRENKELS (187) werd in 1935 te Oploo op kleine schaal een bewaarproef
genomen met bieten die afkomstig waren van een stikstof-bemestingsproefveld en die
duidelijke verschillen in hartrot aantasting vertoonden. Tabel 31 geeft de resultaten.
TABEL 31 HoudbaarheidvanmetverschillendeN-soortenbemestebieten.Cijfersontleendaan(187)
Bemesting
Fertilization

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

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

800 kg chs/ha
800 kg Chilean nitrate/ha

0

±25

800 kg ks/ha
800 kg calcium nitrate/ha

33

±70

800 kg nas/ha
800 kg sodium nitrate/ha

14

±70

0

±25

800 kg ks + 30 kg borax/ha
800 kg calcium nitrate + 30kg borax/ha

TABLE 31 Keeping qualities of beets fertilized with different kinds of N-fertilizer. Data from (187)

In 1936 werd door de Landbouwkundige Dienst voor Chilisalpeter te Soest een
kleine bewaarproef genomen, waarbij 100 op het oog geheel gezonde bieten en 100
bieten diein het loof zeer zwakke verschijnselen van hartrot vertoonden in een kelder
in stro tot maart werden bewaard. Tabel 32 geeft de resultaten.
Hoewel de proeven klein van opzet zijn komt duidelijk de tendens naar voren, dat
door hartrot aangetaste bieten eerder rotten dan gezonde.
In 1936 werden door SPRENKELS (187) bij een proef te St. Anthonis monsters van
100 op het oog gezonde bieten afkomstig van veldjes die bemest waren met 1 000kg
chs oi' 1 000 kg ks of 1 000 kg natronsalpeter + 20 kg borax in poterkistjes gelegd
83

TABEL 32 Houdbaarheid van bieten in verband met B-gebreksverschijnselen in het loof. Cijfers
ontleend aan(187)

Gezondheidstoestand bijinkuileninnov.
HealthofbeetsatstorageinNov.

Aantal bieten per 100bij uitkuilen in maart
NumberofbeetsperWO afterstorage inMarch
Zeerrot
Much decayed

Matigrot
Moderately decayed

Gezond
Healthy

geheel gezond /quite healthy

12

36

52

lichteB-gebreksverschijnselen inhetloof
lightB-deficiencyphenomenainfoliage

20

52

28

TABLE 32 Keepingqualities of beets in relation to B-deficiency phenomena in thefoliage. Data
from (187)

enineenkoeleruimte bewaard. Hetdoelwasnategaan ofdevaker gevonden gunstige
werking van chilisalpeter op de houdbaarheid van de bieten een gevolg isvanhetin
chilisalpeter aanwezige borium. Na verloop van enkele maanden begonnen de'chsbieten' duidelijk aftesteken tegen derest. Zebleven hard engezond,terwijl deandere,
ook debieten diemetborax bemest waren slap werden.
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. Door met20kgborax tebemesten wordt 2kgborium perhagegeven, terwijl
door een bietengewas 300à 400g borium per ha aan de grond wordt onttrokken.
Deze 300à 400gborium isjuist dehoeveelheid diemet 1 000kgchilisalpeter aande
grond werd toegediend immers chilisalpeter bevatte in 19360,03 à 0,04 % borium.
De niet metborax bemeste bieten verschilden uiterlijk niet vandewelbemeste. Het
is daarom waarschijnlijk datdegunstige werking vanchilisalpeter aandedaarin aanwezige natrium moet worden toegeschreven, hetgeen in overeenstemming is met de
in tabel 24 vermelde resultaten.
HARRIS (109)onderzocht de invloed van de sporenelementen borium, koper, mangaan en zink op de groei en de bewaarkwaliteit van wortelen en koolrapen. Hoewel
geen duidelijke deficiënties in de gewassen tot uiting waren gekomen, werd deopbrengst vandewortelen toch verhoogd door bemesting meteenvande sporenelementen borium, koper, mangaan enzink. Bijwortelen hadbemesten metborax op zandgrond een minder goede houdbaarheid tengevolge, terwijl op klei- en veengrond de
houdbaarheid van de wortelen juist werd verbeterd door de borium-bemesting. Bij
koolrapen haddeborium-bemesting een verbetering vandehoudbaarheid tengevolge
op kleigrond, terwijl op zandgrond de verbetering 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 Opbrengst enhoudbaarheid van welennietmet 75kgboriumkwartsmeel perha bemeste bieten
bij bewaring onder verschillende omstandigheden. Tevens isaangegeven het percentage door hartrot aangetaste bieten bij inkuilen

Bemesting
Fertilization

%gezond na bewaringin/%healthyafterstoragein

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

Bieten
ton/ha
Beets
tons/ha

30

57

0

72

geen B
without B
75kgboriumkwartsmeel/ha
(met2%B)
75kgBoriumquartzpowderj
ha(with 2%B) 1

Koelcel
Artificially
cooled
6°C

Proefkuil tot
Proeflcuil 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
perhaduringstorage underdifferentcircumstances. Thepercentage of beets affected by heart rot atstorage
hasalsobean mentioned

In 1955kregen wij de bieten van een borium-proefveld van het Landbouwkundig
bureau voor Sporenelement meststoffen. Door gebrek aan ruimte konden wijslechts
de houdbaarheid van twee bemestingsobjecten vergelijken, n.1. bieten, die geen boriumhaddenontvangenendiedanookinernstigematedoorhartrotwarenaangetast
enbietendiebemestwarenmet75kgBoriumkwartsmeelperhaendiedaardoorgeen
enkel symptoom van hartrot vertoonden.
De bemesting met Boriumkwartsmeel heeft de hartrotverschijnselen in het gewas
volledigopgeheven eneenbelangrijke opbrengstvermeerderingtengevolgegehad.De
houdbaarheid van debieten isechter duidelijk verminderd. Hoewelhet niet isuitgesloten dat dit aan overdosering van borium moet worden toegeschreven is hiervoor
geen enkele aanwijzing gevonden.
Deniet bemestebietenwarenevenalsdewelbemesteinhoofdzaak gerotaandekop
enin beidegevallen bestond dit rot voor eengroot deel uit het typisch droge zwarte
rot, dat door PAoma-aantastingwordt veroorzaakt.
In 1958kregenwijdebeschikkingoverbietendieopeenvanonzevroegereNa-K-Mgproefvelden waren verbouwd en die nog sterk reageerden op een in 1955 gegeven
borax-bemesting.
Devrij kleine borax-bemesting, diedriejaar voorhet zaaien van debieten werdgegeven,heeft eenfrappante invloedgehadophetoptredenvanhartrot.Desterkehartrotaantasting van de bieten die geen borax hebben gekregen is ook duidelijk in een
flinke verminderingvandeopbrengstaandrogestofvandebietentotuitinggekomen,
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TABEL 34 Verband tussen bemesting, hartrotaantasting, opbrengst en houdbaarheid (% gezond) van
bieten, diein 1958werden verbouwd op een oud proefveld dat indevoorafgaandejaren opde aangegeven
wijze werd bemest. De cijfers van deB-werking zijnIgemiddeld 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

65

26

99

82

13

3

118

84

geen Na / without Na

44

17

107

82

2

100kg Na 2 0 alschs
100kg NazOasChilean
nitrate2

35

13

110

86

100kgNa 2 0 als NaCl2
100 kg NazO as NaCl2

40

16

108

80

geen borax/without borax
10kg borax/ha

1

1

eenmaal toegediend in het voorjaar van 1955/appliedonceinthespringof1955
jaarlijks gedurende '55, '56 en '57 gegeven aan een gras-klavermengsel / annuallyapplied to agrass/
clover mixture during 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
weregivenappraised valuesfor heart rot infection.The sum-total of these values dividedby the numberof
beetsindicates thedegree of heartrot infection
2

TABLE 34 Relationbetweenfertilization, heartrot infection, production andkeepingqualities(%healthy)
ofbeets,which weregrown in1958 onanoldexperimentalfieldwhich hadbeenfertilized in the indicated way
inprevious years.ThedataonB-effectareaverages of 24 treatments,thoseonthe Na-effectof16 treatments

dochvrijwelnietindehoudbaarheid vandebieten.Ditkomtookduidelijk totuiting
infig.23.
droge stof (1)
dry
matter
kg/are
\
1
120 6

% gezond (2)
% healthy

\

110

.V
16

FIG. 23 Verband tussen de mate van hartrotaantasting(zienoot 3bijtabel36)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

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

In tegenstelling tot de duidelijke invloed van de mate van ziek zijn op de opbrengst,
blijkt de hevigheid van de aantasting vrijwel geen invloed op de houdbaarheid te
heboen. Dat ook de zwaar aangetaste bieten, die bij het inkuilen reeds min of meer
ernstig aangetaste koppen vertoonden, vrijwel evengoed houdbaar waren als de
bieten met geringe of geen hartrot-symptomen is welzeer frappant.
In verband met dein tabel 33vermelde proef isvan belang dat de rotting van de met
borium bemeste bieten hier zeker geen gevolg geweest kan zijn van overdosering.
Het isveeleer frappant dat de 3jaar geleden gegeven boraxbemesting nog zo duidelijk
in het gewas tot uiting isgekomen dan dat er van overdosering sprake kan zijn. 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 aangetaste partijen bieten eerder rotten dan gezonde partijen, blijkt uit ons onderzoek het
hartrot op zichzelf genomen vrijwel geen invloed te hebben op de houdbaarheid en
wordt door borax-bemesting - die wel een duidelijke invloed heeft op de 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 die zelden 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 partijen bieten indepraktijk inhoofdzaak een gevolgvan de o.a. met hartrot samengaande slechte vruchtbaarheidstoestand van het perceel waarop de bieten gegroeid zijn.
In dit verband isinteressant, dat in de proef van SPRENKELS te St. Anthonis de houdbaarheid van de met chilisalpeter bemeste bieten aanzienlijk beter was dan dievan de
met natronsalpeter + borax bemeste. Iets dergelijks komt tot uiting in tabel 34. De
houdbaarheid van de bieten van de veldjes die driejaar lang een kleine chs-bemesting
hebben ontvangen, was gemiddeld duidelijk het beste. Ondanks het feit, dat op deze
veldjes gemiddeld 35% van de bieten door hartrot waren aangetast en dat het gemiddeld aantastingscijfer 13was, was de houdbaarheid van de bieten gemiddeld toch
beter dan die van de veldjes die in 1955 borax hadden gehad, waardoor slechts 13%
van debieten door hartrot waren aangetast en het gemiddeld aantastingscijfer slechts
3 was. Borium-gebrek en hartrot op zichzelf genomen zijn blijkbaar geen belangrijke
factoren voor de houdbaarheid.
Misschien zijn ook ander sporenelementen van belang. Het is denkbaar, dat de
gunstige werkingvanchilisalpeter nietalleen aan deerin aanwezige natrium en borium
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. het optreden van
wortelbrand wordt er duidelijk door verminderd.

4.2.7 Fosfaat
Door verschillende 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 Opbrengst enhoudbaarheid van bieten, diemet deaangegeven hoeveelheden fosfaat zijn
bemest. Bieten afkomstig van proefveld U 653en bewaard ineensmalle proefkuil

kg P2Os/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 wel en
nietmetfosfaat zijn bemest.Decijfers zijngemiddeld van37proefvelden indeGeldersevalleiin1953

Bemesting/ Fertilization
N, K en Mg + 100kg P2Os/ha
N, K andMg + 100kgPaOs/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
whichhavebeenfertilized withphosphateor not. Thedataare averages of 31 experimentalfieldsin
the Gelderse Valleiin 1953

deresultaten in tabel 35worden vermeld, kan noggesproken worden van een kleine
verbeteringvandehoudbaarheid door P-bemesting.Bijonsonderzoekinde Gelderse
Vallei echter, waar de opbrengst weinig reageerde op de P-bemesting, werd ook de
houdbaarheid er nauwelijks door beïnvloed, zoals tabel 36 laat zien. De resultaten

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
prceflcuilen in 1956/1957
P-voorraadP-citr. cijfer
bemesting
P-citricacid P-stock-dressing
in 1.956
in 1948
kg PaOs/ha

P-bemesting bij
het zaaien
P-fertilization
atsowing
kg P 2 0 5 /ha

Bieten
ton/ha
%gezond
Beets Gemiddeld % healthy
tonsjha 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 withoutaphosphate
stock-dressinganda low P-statusandfrom plots withalarge stock-dressing ofphosphateanda higher
P-status, eachfertilized withdifferentamountsofphosphateat sowingof thephosphate-experimental
field OGe 866 started in 1948.Thedata are averages of storagewithartificial cooling andstorage in
clampsin 1956/1957
TABEL 38 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren in een smalle proefkuil tot 17juni van voederbieten die in 1957 zijn verbouwd op het sinds 1932 onveranderd voortgezette P-trappen proefveld
OGe 84te Ruurlo
Sinds 1932voortgezette C jemiddeld P citr-cijfer
jaarlijkse P-bemesting
AveragePcitric
AnnualP-fertilization
acidnumber
continuedfrom 1932onwards
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

800 kg super/ha

110

99

48

TABLE 38 Production and keeping qualities after storage in a narrow experimental clamp until
June17thoffodderbeetswhichhavebeengrownin1957 intheP-levelexperimentalfieldOGe 84 which
hasbeen continuedinthesamewaysince 1932 atRuurlo

van het proefveld OGe 866,dieintabel 37zijn samengevat, geven aan, dat door een
jaarlijkse lichte fosfaat-bemesting dehoudbaarheid verbeterd kan worden, maar dat
dooreengrotevoorraadbemesting, gecombineerd meteenflinkejaarlijkse bemesting,
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de houdbaarheid weer duidelijk kan afnemen. Ook de in tabel 38 samengevatte resultaten van het velejaren voortgezette proefveld OGe 84,waar door voortgezette zware
fosfaat-bemesting, hoge P-waarden zijn bereikt, geven aan, dat bij zeer ruime 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 26 in 1958 - waarbij een normale fosfaat-bemesting werd
gegeven - geen fosfaat-gebreksverschijnselen in het gewas en geen duidelijke samenhang tussen P-al cijfer van de grond en de houdbaarheid van de onderzochte bieten
werd gevonden.
Overzienwealleverzamelde gegevens,dan ishetwelwaarschijnlijk, dat in Nederland
de fosfaatvoorziening vrijwel nooit het knelpunt zal zijn in verband met de houdbaarheid van de bieten. Uit tabel 37 wordt de indruk verkregen dat een matige fosfaatbemesting bij het zaaien het beste is. Uit tabel 37 en 38 wordt waarschijnlijk dat ook
bij de fosfaatbemesting overdaad schaadt. In het algemeen is het wel duidelijk, dat
het geen zin heeft ter verbetering van de houdbaarheid van de bieten een stevige fosfaat-bemesting toe te dienen of te trachten door middel van een zware voorraad-bemesting met fosfaat het P-cijfer van de grond te verhogen. Een kleine fosfaat-bemesting zal wel nooit kwaad kunnen doch meestal gunstig werken. In tegenstelling hiermee wordt de opbrengst meestal iets verhoogd doorfosfaat-bemesting, doch vaak zal
slechts een matige fosfaat-bemesting rendabel zijn.

4.2.8 Chloride, sulfaat en nitraat
Bij zijn onderzoek naar het optreden van symptomen van natrium-gebrek vond LEHR
(144, 145) dat bij voederbieten het loof in het algemeen lichter van kleur wordt door
een bemesting met natrium en dat dit sterker was wanneer het natrium als chloride
in plaats van als nitraat was gegeven. Toedienen van veel chloride had de vorming
van veel weliger 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. Om na te gaan welke
invloed de K-Na-verhouding van de toegediende meststoffen uitoefent op de groei
en de opbrengst van de bieten en op het optreden van Na-K-gebreksverschijnselen in
het gewas, zijn door LEHR o.a. proeven genomen waarbij bemest werd met 10 kg
aequivalenten per ha K en/of Na in wisselende verhouding en in de vorm van chloriden en nitraten. In tabel 39worden de opbrengst- en bewaarresultaten van de bieten
van vier van dergelijke proefvelden gemiddeld weergegeven.
De hoogste opbrengst en de beste houdbaarheid werden verkregen bij bemesting
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TABEL 39 Opbrengst en houdbaarheid van bieten die bemest zijn met 10kg equivalenten per ha 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
2/3 K

3/3 K

Gemiddeld
Average

di.jd.rn. % 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 Production and keeping qualities of beets fertilized with 10 kg equivalents per ha Na and/or K as
chloride or nitrate. The data are averages of four experimental fields of the Agricultural Service for Chilean Nitrate
and also averages of different storage methods with artificial cooling and in clamps

met Na + K samen. De anionen NC>3~ en Cl~ hebben geen invloed gehad op de
houdbaarheid.
De N.V. Nederlandse Kali Import Mij. vergeleek de werking van sulfaat- en chloorhoudende kalimeststoffen op twee proefvelden die driejaar op dezelfde wijze werden
bemest, In het derdejaar werden voederbieten verbouwd, waarvan de houdbaarheid
door ons werd onderzocht. De invloed van de bemesting met Cl of SO4 blijkt uit
tabel 40.
De met K2SO4 bemeste bieten waren aanmerkelijk beter houdbaar dan demet KCl
bemeste. Verder heeft de bemesting metK2SO4zowelhetdroge-stofgehalte alsde opbrengst aan droge stof van de bieten duidelijk verhoogd.
TABEL 40 Opbrengst, droge-stofgehalte en houdbaarheid van voederbieten bemest met KCl of
K2SO4en bewaard in een koelcel en een smalle proefkuil. De cijfers zijn gemiddeld van 4 kalitrappen
van twee proefvelden van de N.V. Nederlandse Kali Import Mij

Bemesting
Fertilization

K-60 / KCl
z.k. / KzSOi

Ds-opbrengst
bieten
Dry matter
production kg/are
123
131

Ds-gehalte
bieten
D.m. content
beets
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 content and keeping qualities of fodder beets dressed with KCl or
K2SO4 and stored with artificial cooling and in a narrow experimental clamp. The data are averages of
4 K-levels of two experimental fields of the N. V. Kali-Import Mij
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In het veld was het verschil in groeitype tussen de met C l - en met SO4- bemeste
bieten duidelijk te zien. De met chloor bemeste bieten hadden meer en weliger loof,
terwijl de met sulfaat bemeste bieten minder loof hadden, dat donkerder van kleur
en steiler was. Met het mindere loof hadden de met sulfaat bemeste bieten gemiddeld
echter toch een hogere opbrengst aan droge stof van de bieten opgebracht. Blijkbaar
kan sulfaat-bemesting van belang zijn, zowel ter verhoging van het droge-stofgehalte
en de opbrengst van de bieten, als ook ter verbetering van de houdbaarheid.
Het is in dit verband interessant, dat bij de in tabel 25 vermelde resultaten de magnesium-bemesting gemiddeld steeds een verhoging van de droge-stofopbrengst van
de bieten heeft gegeven wanneer met MgS04 was bemest, terwijl de bemesting met
MgC03 gemiddeld geen resultaat heeft opgeleverd. Ongetwijfeld werkt magnesium
vlugger wanneer het als MgS04 wordt gegeven, doch het isniet onwaarschijnlijk, dat
daarnaast het SO4 ook als zodanig van belang is geweest.

4.2.9 Stalmest
In de praktijk worden voederbieten op lichte zandgronden 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 gevoelige bieten,
anders vrijwel niet tot goede opbrengsten te brengen zijn. Stalmest en organische
meststoffen in het algemeen zijn vooral op lichte zandgronden van belang door hun
bufferend vermogen, hun gunstige invloed op de structuur en de grond-water-luchtverhouding van de grond en tenslotte door hun gehalte aan verschillende sporenelementen. Door een stalmest bemesting wordt in het algemeen dan ook duidelijk de
TABEL 41 Opbrengst en houdbaarheid van al dan niet met stalmest bemeste bieten gemiddeld over
36proefvelden in 1953/1954

„
, _ ...
Bemestings / Fertilization
'

_,
,,
. , . , . % gezond na bewaren in een
Opbrengst ds van de bieten in
„ •.«. » • ,.
_ . . j
,
proetkuil tott 25r juli
Production dry matter beets 0/ , ,w ,,
. , '
%healthyafterstorage inan
experimentalclampuntil25July

1. 150 kg N, 100 kg PÜOS, 300 kg

K2O en 75 kg MgO per ha
2. Alleen N, P en K als 1
Solely N, P andKas 1
3. N,PenKals1+ 30tonstalmest
N, Pand Kas 1 + 30ton
farmyard-manure

110
107
118

36
34
41

TABLE 41 Production andkeepingqualities of beetsfertilized ornot withfarmyard-manure, averages
of 36experimentalfieldsin 1953/1954
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opkomst, de groei en de ontwikkeling van de bieten oplichtezandgronden bevorderd,
terwijl ook de gezondheid van het gewas gunstig wordt beïnvloed, zoals op onze
proefvelden herhaaldelijk tot uiting is gekomen. Het ligt voor de hand dat een stalmest-oemesting 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 op gronden met lage pH, laag Mg-gehalteen laag K-getal, in het algemeen dus
op gronden met een geringe bodemvruchtbaarheid.
In 1957kregen wij de beschikking over bieten afkomstig van het proefveld OGe991,
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 61 van 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 de bieten eveneens
vanbelangzalzijn. In Amerikavond GASKILL(98)eenduidelijke 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 in onsland 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 dielaatwaren geoogst, zodat ze ten
volle 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 gevolgen van 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 1955kregen wij monsters bieten van een beregeningsproefveld waarbij wel en niet
beregende veldjes werden vergeleken.
TABEL 42 Opbrengst, gehalte aan asbestanddelen in de droge stof en houdbaarheid na bewaren in
eenkoelcel bij 6°Cvan voederbieten afkomstig van optimaal beregendeveldjes en van veldjes zonder
beregening, van het proefveld Cl 2003 in 1955

Ds/Cm.
kg/are

Asbestanddelen in %vands
Ash-contentin%ofdrymatter
KzO

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-irrigation of theexperimentalfieldCI2003 in 1955

1955was eenvrij droogjaar, de beregening heeft dan ook een enorme verhoging van
de opbrengst aan droge stof van de bieten tengevolge gehad. De houdbaarheid is
echter duidelijk verminderd door de beregening. De verklaring hiervan is waarschijnlijk te vinden in de onvoldoende vruchtbaarheids- en bemestingstoestand van de
zeer lichte zandgrond te Bakel waarop het proefveld was aangelegd. De beregende
bieten zijn zo hard gegroeid, dat daar eigenlijk ook eenzwaardere bemesting of betere
vruchtbaarheid van de grond bij behoord zou hebben. Het gehalte aan K. Na, Mg en
Ca van de beregende bieten was dan ook aanzienlijk lager dan van de niet beregende.
Uit onderzoek naar de samenhang tussen de minerale samenstelling van debieten en
de houdbaarheid (27) hebben wij de indruk gekregen dat een hoog gehalte aan asbestanddelen in het algemeen gunstig is voor de houdbaarheid. Het is daarom waarschijnlijk, dat de ongunstige werking van de beregening eigenlijk terug te voeren is op
een disharmonie in de voeding van de beregende bieten waarbij de grond en de bemesting niet op het leveren van een zo hoge opbrengst waren ingesteld.
In 1955 hebben we verder nog monsters bieten bewaard afkomstig van een beregeningsproefveld te Beesel, waarbij vier vochttrappen werden toegepast. Tabel 43 geeft
enkele resultaten.
De beregening heeft een grote invloed gehad op de opbrengst aan droge stof van de
bieten. De invloed op de houdbaarheid is echter onduidelijk door uiteenlopen van de
objecten.
Hoewel de invloed van de beregening op de houdbaarheid van de bieten niet geheel
duidelijk is,lijkt het toch, mede op grond van de ervaringen in de praktijk in het zeer
droge jaar 1959 (zie 3.5.2), zeer waarschijnlijk, dat beregening in de zomermaanden
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TAIIEI. 43 Opbrengst en houdbaarheid na bewaren in een koelcel en smalle proefkuil van voederbieien afkomstig van veldjes met verschillende beregeningsintensiteit

Beregening / Irrigation

mm neerslag met
kunstberegening
mm precipitation
at overhead
irrigation

3. beregend bij uitdrogen tot een vochtspanning van 40 dm waterkolom
overhead irrigation at desiccation
until a moisture tension of 40 dm
watercolumn
4. variërend tussen 2en 3, aanvankelijk
als 2 later als 3
varying between 2 and 3, initially as 2
later as 3

% gezond
% healthy

78

57

120

135

52

180

125

53

120

126

60

1. onbeiegend
without overhead irrigation
2. beregend bij uitdrogen tot een vochtspamning van 60 dm waterkolom
overhead irrigation at desiccation
until a moisture tension of 60 dm
waiercolumn

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

0

TABLE 43 Production and keeping qualities after storage with artificial cooling and in a narrow experimental clamp offodder beets coming from plots with different rates of overhead irrigation

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 nutriënten 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 het voorgaande hoofdstuk werd dereactievan dehoudbaarheid op de verschillende
bemestingsfactoren afzonderlijk nagegaan. Hierbij kwam naar voren, dat er onderlingeinteracties tussen dezefactoren optreden. Het bleek echter niet mogelijk uit deze
afzonderlijke proeven een goed beeld van de samenhang tussen de invloeden 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 met behulp van grote series proefvelden. In 1953 werd door
het Bodemkundig Instituut in samenwerking met het voormalig Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek een dergelijke proefserie met voederbieten aangelegd, waarbij de invloed van de bemesting in samenhang met de vruchtbaarheid 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 de verschillende bodemvruchtbaarheidsfactoren
te onderkennen.
De invloed van de bemesting werd bestudeerd door op veertig proefvelden een volledige bemesting met 150kg N als kas, 100kg P2O5als super, 300 kg K2O als K-60,
75 kg MgO als kieseriet en 100 kg borax (schematisch = N PK Mg) te vergelijken
met o.a. objecten waarbij of geenK (NP-Mg),ofgeen Mgwerdgegeven(NPK-),of
beide meststoffen tegelijk achterwege werden gelaten (NP--).
Monsters van 100 bieten van deze proefvelden werden tot halfjuli bewaard in een
smalle proefkuil. Bij het opruimen werd de houdbaarheid van de bieten uitgedrukt in
kg gezond bietenweefsel per 100kg uitgekuilde bieten. Aangezien alle objecten van de
gehele serievan 36geslaagde proefvelden in het houdbaarheidsonderzoek werden opgenomen 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). Om de vergelijkingen beter leesbaar te maken,
zijn de getalswaarden van de verschillende factoren gedeeld door hun gemiddelde
waarde. Iederefactor isdaardoor van dezelfde grootte-orde geworden - n.1. gemiddeld
1 - en heeft ongeveer dezelfde spreiding van 0,3 tot 1,8.
De volgende symbolen zijn ingevoerd:
H

= houdbaarheid = % gezond na bewaren

O

= opbrengst bieten in kg droge stof per are

k

=

K-getal van de grond
—
;0,3<k<l,8

m

=

Mg-gehalte van de grond
^-^
;0,3<m<l,8

P

=

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

o

=

opbr. bieten kg droge stof per are

^ 3

;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 de houdbaarheid door K-bemesting

OK

==verbetering van de opbrengst door K-bemesting

a
ß

== K-bemesting = 0 of 1(d.i. 0 of 300 kg K 2 0 per ha)
== Mg-bemesting = 0 of 1(d.i. 0 of 75 kg MgO per ha)

4.3.1 pH, K-getal en Mg-gehalte van de grond
In vergelijking [9]isde houdbaarheid en in [10]isde opbrengst berekend als functie
van de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond. In beide gevallen zijn de
Produkten en de kwadraten van de drie factoren eveneens in de berekening opgenomen, om eventuele interacties of kromlijnige samenhangen op te sporen.
H ==—11,7 + 40,4(k x m)— 31,7 k2 — 35,8 (m x p) + 34,8 k + 37,2p 2
[9]
O == —245— 38(k x m) + 229 k — 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
H verg. [9]
H equation [9]
Percentageverklaardv.h.oplossingsgezelschap
Percentage of the totalsum of squares attributable to
regression

P% van

JP%of \

35

O verg. [10]
Oequation[10]
59

het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup

5-2,5

< 0,1

factor: (k x m)
(m x p)

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

>25

—
—
—

5-2,5
25-10
25-10

£
k2
P
(P x k )
m

—
—
10-5

—

TABLE 44 Survey of thepercentages of the total sum of squares attributableto regression and the
reliability of the variousfactors. Forlistofsymbolsseepage125

Blijkens tabel 44 kunnen de bij de proefvelden in de Gelderse Vallei gevonden verschillen in opbrengst van de bieten voor 59%worden verklaard uit de pH, het K-getal
en hel Mg-gehalte van de grond, terwijl de verschillen in houdbaarheid slechts voor
35% worden verklaard. Misschien is het kleinere percentage verklaard van de houdbaarheid een gevolg van de bij de bewaring in een smalle proefkuil opgetreden spreiding in houdbaarheid door toevallige oorzaken, muizenvraat e.d. Er is echter een
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betrouwbare samenhang tussen het oplossingsgezelschap en zowel de houdbaarheid
als de opbrengst van de bieten.
Dewerkingvaniederefactor invergelijking [9]en [10]isbeteraftelezen,wanneer
we de vergelijkingen in stukken verdelen.
m x (+40,4 k—35,8p)
[9a]
H= .
H= .
p x (+ 37,2/»—35,8 m)
[9b]
35,8

minimaal bij p =
H=

o=
o=
o=

74,4

x m = 0,48m

+ k x (+ 34,8 + 40,4m—31,7k)
+ 34,8 + 40,4m
maximaalbij k =
-——

[9c]
+ 0,55 + 0,64m

63,4

+ m X(—38 k + 48)
+ p x ( — 1 8 2 k + 300)
+ k x (— 182p—38 m + 229)

[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-value36
3 = pH 5,65

Mg mg/kg gronälsoiH

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

In fig. 24 t/m 29 zijn deze samenhangen grafisch voorgesteld.
Bijbeschouwingvandeopbrengstreactie latenfig.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-getalwerkt eentoenemend 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,datdoor eentoenemend K-getaldeopbrengst
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FIG. 2:5 Verband tussen de pH van de grond en de houdbaarheid van voederbieten, in samenhang met het K-getal en het
Mg-gehaltevan de grond
A = K-getal / K-value 18
B = K-getal / K-value 36
1 = Mg-gehalte/content15mg/kg grond (soil)
2 = Mg-gehalte/ content60mg/kg grond (soil)

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

565 pH

weinigwordt verhoogd op gronden met een gemiddelde pH en Mg-gehalte (p enm
beide ==1) terwijl toenemend K-getal op gronden met lage pH en laag Mg-gehalte
zeer gunstigen opgronden 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-getal eenvoudigheidshalve gelijk metveelCa,veelMgenveel
FIG. 26 Verband tussen het K-getal van degrond en de houdbaarheid van voederbieten, in samenhang met depH en het Mggehalte van de grond
A ==Mg-gehalte/ content15mg/kg grond (soil)
B ==Mg-gehalte/ content46mg/kg grond (soil)
C ==Mg-gehalte/ content78 mg/kg grond (soil)
1 == pH 2,85
2 == pH 5,65

FIG. 26 Relation between theK-value ofthesoilandthe keeping
qualitiesoffodderbeets,with regardtothepHandtheMg-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

25

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

50
75
Mg mg/kg grond (soil)

K ionenindegrondennemen weaan, dat dezeionenelkaarin deplant kunnen vervangen(uiteraard binnenzekeregrenzen),zodat heteruiteindelijk omgaat voldoende
(Ca + Mg + K)in deplant tekrijgen, dan ishet begrpijelijk, dat meerK [10c]niet
erg belangrijk meer is (geen opbrengstverhoging meer geeft) wanneer reeds veel
Ca + Mgaanwezig is.Evenzo zal meer Ca [10b]en meer Mg [10a]niet belangrijk
meerzijnwanneerreedsveelKaanwezigis.Vergelijking [10]wijst erop,datvoorhet
bereiken van een optimale opbrengst, deionen K, Ca en Mg binnen zekere grenzen
onderling vervangbaar zijn in debiet. Wanneer een element in voldoende mate voor
hetvervullenvanzijnspecifieke functies aanwezigis,kunnendeandere,niet specifieke
functies, zoals b.v. het handhaven van een gunstige anion/kation verhouding, evengoed door andere ionenverzorgd worden.
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/kg grond (soil)
2 = Mg-gehalte / content78mg/kg grond (soil)

un

100

*.5t>

Si«)

5,50 pH

FIG. 28 Relationbetween thepH ofthe soilandtheyield of
fodderbeets,withregardtotheK-value andtheMg-contentof
thesoil

FIG. 29 Verband tussen het K-getal van degrond en deopbrengiil; van voederbieten, in samenhang met de pH en het
Mg-gehalte van de grond
A = Mg-gehalte / content15mg/kg grond (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,with regardtothepH andtheMg-content
of thesoil

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 is en verder kleiner te worden naarmate de pH van de grond hogeris. Vergelijking [9b]laat zien, dat eentoenemende pH in het gebiedvan detelage pH-waarden
bij een hoog Mg-gehalte van de grond, de houdbaarheid ongunstig kan beïnvloeden.
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 laag is. De samenhang tussen de
houdbaarheid en het K-getal van de grond is kromlijnig zoals vergelijking [9c] en
fig. 26 laten zien. De maximale houdbaarheid wordt bereikt bij hoger K-getal naarmate het Mg-gehalte van de grond hoger is. Bij een hoog Mg-gehalte wordt dan ook
debeste houdbaarheid verkregen bij een hoog K-getal, bij eenlager Mg-gehalte echter
bij een lager K-getal. De beste combinatie is hoog K-getal samen met hoog Mg-gehalte van de grond, de pH heeft dan weinig invloed meer.
Uit het bovenstaande komt naar voren, dat bij de opbrengst kalium en magnesium
elkaar ten dele kunnen vervangen - binnen zekere grenzen doet het er niet toe welke
van de twee kationen ter beschikking staat - terwijl ten aanzien van de houdbaarheid
naast de totale hoeveelheid ook de K/Mg-verhouding zeer belangrijk is. Dit is in
overeenstemming met de door STUIVENBERG en POUWER (219) gevonden invloed van
de K/Mg-verhouding voor de bewaarbaarheid van appels.
Interessant is verder, dat ten aanzien van de houdbaarheid de werking van een toenemend Mg-gehalte wordt verminderd door toenemende pH [9a]en dat ten aanzien
van de opbrengst het effect van een toenemend K-getal wordt verminderd, zowel door
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een toenemende pH als door een toenemend Mg-gehalte van de grond. Zowel ten
aanzien van de houdbaarheid als van de opbrengst vertonen de pH en het Mg-gehalte
van de grond een zekere compenserende werking. Dit kan erop wijzen, dat Ca en Mg
elkaar enigszins kunnen vervangen. De resultaten van ons mineralenonderzoek (27)
waarbij desamenhangen tussen dein debiet aanwezige minerale bestanddelen werden
bestudeerd, wijzen eveneens in die richting. Overigens mag een hogere pH slechts ten
dele gelijkgesteld worden met meer Ca in de grond. Zo is met name het Mg-gehalte
van de grond duidelijk positief gecorreleerd met de pH. Verder is bekend, dat ook
de beschikbaarheid van het aanwezige magnesium toeneemt bij hogere pH.

4.3.2 Kali-bemesting en vruchtbaarheid van de grond
In devorige paragraaf werd de invloed van de bodemvruchtbaarheid op de opbrengst
en de houdbaarheid van de bieten besproken, zoals deze onafhankelijk van de bemesting tot uiting is gekomen. Met het oog op bemestingsadviezen is het verder van
belang na te gaan, hoe de door de bemesting te bereiken verbetering samenhangt met
de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond.
TABEL 45 Overzicht van de percentages verklaard en de kansen op toevallige samenhangen bij de
vergelijkingen [11 ]en [12]. Voor betekenissymbolen ziepag.96
HKverg. [11]
HK equation[11]
Percentage verklaard v.h. oplossingsgezelschap
Percentage of the total sum of squares attributable to
regression

P% van

P%of

het oplossingsgezelschap
thesolution; croup
factor k
k2
(k x m)
(k x ß)
(P x k)
(P x m)
(p x ß)
(m x ß)
P
m2
m

61

OK verg. [12]
OKequation [12]
23

«: 0,1

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
< 0,1

—
—

—
—
—
—
—.

TABLE 45 Survey of thepercentages of the total sum of squares attributableto regression and the
reliability of thevariousfactors. Forlistofsymbolsseepage 125
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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 als functie van de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van 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 de verhoging van de opbrengst die door K-bemesting wordt verkregen
berekend. Tabel 45 geeft een overzicht van de betrouwbaarheid.
HK ==—64,6 + 235/3—227,8(ß x p) + 27,8k2 + 12(/3 X m)— 15,8(ß x k) —
—45,3k—13,7 (k X m)—4,6 m2 + 85,2p + 16,4m
[11]
OK

= + 2 6 —3 6 ( p x k ) + 24k 2 —36( k x m ) + 33(pxm) —6,5(px,3)

[12]

Vergelijking [11 ]en [12] kunnen als volgt worden verdeeld:
HK

= . . . + k ( + 27,9 k— 15,8/S— 13,6m—45,3)
15,8,5+ 13,6m + 45,3
—
55,8
wanneer met Mg is bemest, dus ß = 1
61,1 + 13,6m
bijk =
55^
wanneer geen Mg is gegeven, dus ß = 0
45,3 + 13,6 m
bij k =
5^8
= . . . + p (85,2— 228/3)
•-= + p( + 85,2) geen Mg-bemesting, ß = 0
=== + p (— 142,8) wel met Mg bemest, ß = 1
= . . . + m ( + 16,4+ 12/3— 13,6k—4,6m)
+ 16,4+ 12(3 —13,6 k
d.i. maximaal bij m =
—

[11a]

d.i. minimaal bij k =

HK

HK

HK
OK

===... + ,3 ( + 2 3 5 —228 p + 12m — 15,8k)
= = : . . . + k ( + 2 4 k —36 p—36 m)
+ 36p + 36m
d.i. minimaal bij k =
—
J

OK
OK
OK

[lic]

[11b]

[lid]
[12a]

48

==. . . + p ( + 3 3 m — 36k —6,5/3)
= = . . . + m ( + 3 3 p — 36k)
==... + /3(-6,5p)

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

De relaties zijn grafisch weergegeven in defiguren 30t/m 33.
Blijkens tabel 45kan dewerking van de K-bemesting op de houdbaarheid voor 60%
uit de pil, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond worden 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 niet met Mgisbemest
A = Mg-gehalte/ content18mg/kg grond(soil)
B = Mg-gehalte/ content39mg/kggrond (soil)
C = Mg-gehalte/ content60mg/kg grond (soil)
0 = zonder Mg-bemesting/ without Mg-fertilization
1 = bemestmet75kgMgO/haIfertilizedwith75kgMgO/ha

FIG. 30 Relation betweenthe increasein keeping qualities
byK-fertilization andtheK-value ofthesoilatpH 4.52andat
different Mg-contentsof thesoil,fertilized ornot withMg

effect op de opbrengst slechts voor 23%met deze factoren bleek samen te hangen.
Hieruitzichdegroteregevoeligheidvandehoudbaarheidsreactie voordeverhouding
waarin de kationen worden aangeboden.
Aldannietbemestenmet300kgK2Operhaiseenbelangrijke ingreepindevruchtbaarheidstoestand van de grond. Vooral voor de houdbaarheid is deze hoeveelheid
invelegevallen teveelvanhetgoede.
Bij beschouwing van vergelijking [lia] 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 niet met Mgisbemest wordt deverbetering van dehoudbaarheid reedsspoedig
FIG. 31 Verband tussen devergrotingvan de houdbaarheid
door K-bemesting en de pH van de grond, wanneer niet en
wanneer welmet Mgis bemest
I = zonder Mg-bemesting / without Mg-fertilization
II = bemest met/fertilized with75kg MgO/ha

vergroting % gezond
increase % healthy

<.9i
PH
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FIG. 31 Relationbetween theincrease inkeepingqualitiesby
K-fertilization andthepH of thesoil,fertilized ornotwithMg

Fij;. 32 Verband tussen de opbrengstverhoging door K-bemestingen het K-getal van degrond, bij pH 4,52enverschillende Mg-gehalten van de grond
A = Mg-gehalte/ content18mg/kg grond (soil)
B = Mg-gehalte/ content39mg/kg grond (soil)
C = Mg-gehalte / content60 mg/kg grond (soil)

opbrengstvermeerdering droge stof
increasedry matter
kg/are

FIG. 32 Relationbetweentheyieldincreaseby K-fertilization
andthe.K-valueofthesoil,atpH 4,52anddifferentMg-contents
of the soil

22.5

26
K-getal
K-vatue

negatief, hetgeenwilzeggen dat debemestingdan te hoogisgeweestin verband met
dehoudbaarheid, terwijl deopbrengstreactie veellangerpositief blijft. Dit isin overeenstemming met dein4.2.2naar vorengekomen tendens,dat deopbrengst nogkan
blijven toenemen bijhogereK-bemesting,terwijldehoudbaarheid alafneemt. Verder
blijkt, dat desamenhang tussen het effect van deK-bemesting en het K-getal vande
grond, zowelbij de opbrengst 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 samen hoort te gaan met veelMg.
In overeenstemming metfig.26blijkt de K/Mg-verhouding van groot belang te zijn
voor de houdbaarheid. Ten slotte zij opgemerkt, dat aan de kromlijnigheid 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(sott)
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 thesoilat differentK-values andMg-contents
of thesoi!

opbrengstvermeerdering droge stof
increase dry matter
kg/are

pH
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samenhangen infig.30en 32niet te veelwaarde gehecht mag worden. Gezien de aard
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 die doorwerkt buiten het gebied waarin de kromming in hoofdzaak is ontstaan.
In vergeüjking [11b] en [12b] wordt de afhankelijkheid van het K-bemestingseffect
van het Mg-gehalte van de grond weergegeven. Door de interactie tussen K-getal en
Mg-gehalte van de grond is deze afhankelijkheid ook reeds in vergelijking [ l i a ] en
[12a] en in fig. 30en 32naar voren gekomen. De conclusies zijn dan ook dezelfde en
behoeven geen nadere bespreking.
In vergelijking [lic] en [12c] en fig. 31 en 33 wordt de afhankelijkheid van het Kbemestingseffect van de pH van de grond weergegeven. Bij de opbrengst is de invloed
van een toenemende pH op het effect van de K-bemesting vrij klein. De samenhang
wijst opeenenigszinsgunstigeinvloed van een hogepH op debij laag K-getal en hoog
Mg-gehalte gevonden grote opbrengstverhoging door K-bemesting. Dit is 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. Bijdehoudbaarheid zienweeen sterke
invloed van de pH op het effect van de K-bemesting en die invloed wordt volledig
beheerst door de Mg-bemesting. Infig.26en 30zagenwereedsdat de Mg-voorziening
belangrijk isvoor het K-bemestingseffect op dehoudbaarheid en dat vooral de K/Mgverhouding van belang is.
In verband hiermee is het niet verwonderlijk dat bij lage pH, waarbij zoals bekend,
het Mg-aanbod van de grond gering is, Mg-bemesting zeer gunstig werkt op het Kbemestingseffect, terwijl bij hoge pH de Mg-opname uit de grond voldoende hoog zal
zijn zonder dat extra met Mg is bemest.
Uit vergelijking [ l i d ] en [12d] ten slotte blijkt, dat het K-bemestingseffect op de
opbrengst wordt verkleind door Mg-bemesting, endat dezevermindering groter wordt
bij hogere pH. Dit wijst in de richting van onderlinge vervangbaarheid van K, Mg
en Ca in verband met de opbrengst van de bieten. Bij de houdbaarheid is de invloed
van Mg-bemesting op het effect van K-bemesting volledig afhankelijk van de pH van
de grond, zoals fig. 31 laat zien. Zoals gezegd is dit waarschijnlijk een gevolg van de
grote betekenis voor de houdbaarheid van de verhouding waarin K en Mg worden
aangeboden.
Overzien we alle in vergelijking [11] en [12] statistisch tot uiting gekomen samenhangen, dan komen de volgende voor een bemestingsadvies op lichte zandgronden
belangrijke conclusiesnaar voren:
1 Zoweldeverbeteringvan dehoudbaarheid alsde opbrengstvermeerdering die door
K-bemesting wordt verkregen, wordt kleiner bij hoger K-getal van de grond.
2 De houdbaarheid is gevoeliger voor overmatige K-bemesting dan de opbrengst.
106

Met het oog op de houdbaarheid dient het K-bemestingsadvies aan de zuinige
kaut gehouden te worden.
De samenhang tussen het effect van de K-bemesting en het K-getal van de grond
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-getal ook aan het Mg-gehalte van degrond te worden aangepast. Bij zeer Jaag
K-getal zal in het algemeen meer K rendabel zijn wanneer het Mg-gehalte van de
grond hoog is dan wanneer dit laag is.
Voor de houdbaarheid dient het K-bemestingsadvies vooral gericht te zijn op het
verkrijgen van een optimale K/Mg-verhouding. Vooral bij lage pH dient de noodzakelijke K-bemesting daarom gepaard te gaan met bemesting met magnesium.

4.3.3 Magnesium-bemesting en vruchtbaarheid van de grond
Op dezelfde wijze als in 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 vergelijking [13] is de verbetering 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 betekenis symbolen ziepag.96
HM verg. [13]
HM equation [13]
Percentage verklaard v.h. oplossingsgezelschap
Percentage of the totalsum of squares attributable to
regression
het oplossingsgezelschap
thesolutiongroup

P%van
J"/oof

a
(P x
(k x
k2
(k x
P
P2
m2
(P x

o)

«)
P)

m)

OM verg. [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 andthe
reliabilityof the variousfactors. Forlistofsymbolsseepage125
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functie vandepH, het K-getalenhetMg-gehaltevandegrondenvan de K-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 eenoverzicht gegevenvan debetrouwbaarheid van de samenhangen.
HM = + 0,27 + 72,15a — 58,7 (a Xp) — 13,9 (a X k) + 4,46 k2
2

2

[13]

2

OM = + 213—6,7pa + 221p —399p + 23k + 5,6m —26pk— 17pm [14]
Vergelijking [13] en [14] kunnen als volgt worden verdeeld:
HM = . . . + p(—58,7a)
HM =... + a(+72,15 — 58,7p — 13,9k)
HM = . . . + k(4,5k—13,9a)
13,9a
Minimaal bij k = —z~z—
9,0
OM = . . . + p ( — 399 + 221p —2 6 k — 17m — 6,7a)
+ 399 + 2 6 k + 17m + 6,7a
Minimaal bij p =
-rrr
OM = ... + a ( — 6,7p)
OM = . . . + k ( + 2 3 k — 2 6 p )

[13a]
[13b]
[13c]

[14d]

[14b]
[14c]

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

17 p

[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 degrond, dan het effect van K-bemesting. Dat bemesten
met 75 kg MgO per ha de overige vruchtbaarheidsfactoren minder zal beïnvloeden
dan bemesten met 300 kg K2O was welte 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 dehoudbaarheid 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-gehalte van de grond hierbij vergeleken onbelangrijk is.
Uit vergelijking [13] blijkt, dat wanneer niet met K is bemest - a is dan gelijk aan
nul - alleen het K-getal van de grond invloed heeft op het effect van de Mg-bemesting
op de houdbaarheid en wel zodanig, dat dit effect groter wordt naarmate het K-getal
van de grond hoger is. Fig. 34 laat dit zien. In overeenstemming met het voorgaande
wijst dit erop,dat de Mg-bemesting voor eenmaximaal effect samen dient tegaan met
een goede K-voorziening. Fig. 34laat verder zien, dat wanneer wel met K is bemest,
het K-getal van de grond eveneens samenhangt met het effect van de Mg-bemesting,
doch nuin omgekeerde zin. Wanneer met 300kg K2Oper ha isbemest wordt bij laag
K-getal blijkbaar een gunstiger K/Mg-verhouding bereikt terwijl bij hoog K-getal de
verhouding te sterk in de richting van de kali is verschoven.
vergroting) % gezond
increase ¥o t.eolthy
.10 -

FIG. 34 Verband tussen de vergroting van de houdbaarheid
door Mg-bemesting en het K-getal van de grond bij p H 4,52
en Mg-gehalte 39 d.p.m., wanneer niet en wanneer wel met
K is bemest
A = zonder K-bemesting / without K-fertilization
B = bemest met Ifertilized with 300 kg KaO/ha

F I G .34 Relation between the increase in keeping qualities by
L
K etaf Mg-fertilization and the K-value of the soil at pH 4.52 and
K-voiue Mg-content 39p.p.m., fertilized or not with K

Vergelijking [13b]laatzien,dat deK-bemesting gemiddeld- penkzijn dan beide 1geen invloed heeft gehad op het effect van de Mg-bemesting. Dit blijkt ook uitfig.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 gemiddeld een
duidelijke, zij het niet erg grote verbetering van de houdbaarheid heeft bewerkt.
Alleen wanneer met K is bemest en de pH hoog is kan het Mg-bemestingseffect negatief worden zoals fig. 35laat zien. Deze invloed van de pH kan afkomstig zijn van het
met de pH positief gecorreleerde Mg-gehalte van de grond en van de betere beschikbaarheid van het Mg in de grond bij hoge pH. Wanneer met K is bemest zal bij lage
pH de behoefte aan Mg en dus ook het effect van de Mg-bemesting zeer groot zijn.
Het is ook denkbaar, dat Ca en Mg elkaar in deze ten dele kunnen vervangen en dat
bij hoge pH naast de dan beter ter beschikking komende Mg, zoveel Ca aanwezig is,
dat Mg-bemesting niet meer nodig is.
In tegenstelling tot dehoudbaarheid blijkt desamenhang van deonderzochte bodemvruchtbaarheidsfactoren met het effect van de Mg-bemesting op de opbrengst van
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dezelfde grootte-orde te zijn als de voor het opbrengsteffect van de K-bemesting gevonden samenhang. Het effect van de Mg-bemesting op de opbrengst werd n.1. voor
16% door het oplossingsgezelschap verklaard, terwijl van het effect van de K-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 toevallige fouten afspeelt.
FIG. 35 Verband tussen devergroting van de 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 K 2 0/ha

vergroting % gezond
increase % healthy

IM
pH

FIG. 35 Relation betweenthe increasein keeping qualities
by Mg-fertilizationandthepH-KCl of the soilat K-value 19
andMg-content39p.p.m., fertilizedornotwith300kgKzOjha

Vergelijking [14a] en figuur 36laten zien, dat het effect van de Mg-bemesting op de
opbrengst afneemt naarmate het Mg-gehalte van de grond hoger is en dat deze afname iets groter is naarmate de pH hoger is. Wanneer niet met K was bemest, heeft
de Mg-bemesting gemiddeld een duidelijke verhoging van de opbrengst gegeven,
vooral wanneer de pH van de grond laag was.Bij hoge pH ishet effect van de Mg-bemesting kleiner en is waarschijnlijk ook minder Mg-bemesting nodig, misschien
doordat de in de grond aanwezige Mg dan beter ter beschikking van de plant komt.
Opmerkelijk is,zoals tevens in fig. 36is weergegeven, dat de door Mg-bemesting verkregen opbrengstvermeerdering veel kleiner is wanneer tevens met K is bemest, zelfs
zodanigdat wanneer met 300kgK2Oper ha isbemest, heteffect van de Mg-bemesting
negatief wordt bij een Mg-gehalte van de grond hoger dan 30 d.p.m. en pH-KCl
opbrengstvermeerdering droge stof
increase dry matltr
kg/are

er
39
415
60
Mg mg/kg grond (soil)
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FIG. 36 Verband tussen de opbrengstverhoging door Mgbemesting en het Mg-gehalte van de grond bij K-getal 19en
bijverschillendepH'senwanneer aldan nietmetKisbemest
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 theyield increase byMg-fertilizationandtheMg-contentof thesoilat K-value 19anddifferent
pH's, fertilized ornot withK

hoger dan 4,5.Bijeenvoldoend hogepHenMg-gehaltevandegrondisvoor de opbrengst geenMg-bemestingnodigwanneertevensmetKisbemest.Wanneernietmet
kalii>bemest wordt echter welnogeen 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-bemestingaItijd negatiefwerkt ophet effect vandeMg-bemesting, endittemeer naarmate
depHvan degrond hogeris.
FIG. 37 Verband tussen de opbrengstvermeerdering door
Mg-bemestingenhet K-getal van 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

opbrengstvermeerdering droge stof
increase dry matter
kg/are
• 20 -

FIG. 37 Relationbetween theyield increase byMg-fertilizationand the K-valueof the soilat Mg-content39p.p.m. and
differentpH's andnotfertilized withK

26
K-getal
K-value

Vergelijking [14c]enfig.37laten zien, dat het K-getal gemiddeld vrijwel 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.
Welis vanbelangdat ervoldoende Mg + K aanwezigisbij eenvoldoendehogepH
van degrond.
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-getalIK-value 19
C = K-getal / K-value 26

opbrengstvermeerdering droge stof
increase dry matter
kg/are

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

4.94
pH

In vergelijking [14d]enfig.38wordt de samenhang tussen depH endedoor 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.
DezeverminderingvanhetMg-effect ishetgrootstbijhoogK-getal.Hetismogelijk,
dat dezesamenhang eengevolgisvandegroterebeschikbaarheid 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 belang is,vooralbij lagepH van de grond.
Samenvattendkomenuitvergelijking [13]en [14]devolgende,vooreenbemestingsadvies oplichtezandgronden 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,dochwanneerwelkaliisgegevenwordt 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
opbrengst altijd verminderdendittemeernaarmatedepHvandegrondhogeris.
In tegenstelling hiermede heeft de K-bemesting het Mg-bemestingseffect op de
houdbaarheid gemiddeld niet beïnvloed. Dit effect wordt in hoofdzaak bepaald
door de verhouding waarin K en Mg worden aangeboden aan de biet. Bij laag
K-getal enbij lagepH ishet 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 isbemest.
3 De door Mg-bemesting teverkrijgen opbrengstverhoging iskleiner naarmate het
Mg-gehaltevan de grond 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 mede bepaald door het K-getal van de grond
enheeft depHalleenmaareenduidelijkeinvloedwanneertevens met K isbemest.

4.3.4 Optimale kaüum- 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 insamenhang metdepH,het K-getal enhet Mg-gehaltevan
degrond.Omtoevalligefouten zoveelmogelijkuitteschakelenwerddaarbijvanieder
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 afzonderlijk.
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In tahel 47 zijn vier vergelijkingen samengevat, waarin de houdbaarheid berekend
is ab functie van de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond, voor de bieten
afkomstig van resp. de veldjes bemest met K + Mg [15], alleen Mg [16], alleen
K [17]en geen bemesting [18]. De vergelijkingen zijn op dezelfde wijze berekend als
vergelijking [9], die de samenhang gemiddeld over allebemestingsobjecten weergeeft.
In vergelijking [15] t/m [18] is echter tevens de opbrengst als verklarende factor in
het model van de berekening opgenomen. Overigens vertoont de opbrengst alleen op
de onbemeste veldjes enige samenhang met de houdbaarheid zoals tabel 47 laat zien.
In vergelijking [15] t/m [17] is de opbrengst als niet ter zake doende uit het oplossingsgezelschap verwijderd.
TABEL 47 Regressievergelijkingen van dehoudbaarheid berekendals functie van de pH, het K-getal

en het Mg-gehalte van degrond en van deopbrengst van het gewasapart voor verschillend bemeste
veldjes. Voor betekenis symbolen ziep.96
Verg. [16]
alleen Mg
Equation [16]
only Mg

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

5,0

50,7

25,6

32

>25

1-0,1

10-5

25- 10

+36,0

—30,8

—2,05

—99,9

Percentage verklaard v.h.
oplosvingsgezelschap
Percentage of the total sum
of squares attributable
to regression
P % v . h . opl. gez.
P% of the solution group
Regressie constante
Regression constant
Factor

Regr.
coëff.

P%

Regr.
coëff.

P
k

+43,6

P2
k2

+ 7,1
—37,5

m2

—13,1

P%

Regr.
coëff.

P%

10-5
10-5

25-10

—58,1

5-25

—34,8

10-5

—27,2

>25

+39,4

10-5

+ 36,8

25-10

—18,9

>25

+44,3

5-2,5

+ 14,9

—7,6

>25

—79,9

km

+7,5

>25

+ 53,9

2,5-1

P%

+95,8

10-5

pm

Regr.
coëff.
+ 100,1

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

o

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

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

TABLE 47 RegressionequationsofthekeepingqualitiescalculatedasafunctionofthepH, theK-value
andtheMg-contentofthesoilandofthedrymatteryieldofthebeetsseparatelyfor differentlyfertilized
plots. Forlistofsymbolsseepage 125

Het percentage verklaard is zeer gering op de K + Mg-veldjes [15], m.a.w. wanneer met K + Mg is bemest is de invloed van de pH enz. slechts gering. Wanneer
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alleen met Mg isbemest [16]is de invloed van de pH enz. echter nog zeer belangrijk.
Deze factoren kunnen de verschillen in houdbaarheid dan voor 50% verklaren. Dit
is in overeenstemming met [13] waaruit bleek, dat de werking van Mg-bemesting
slechts weinig samenhing met p, m en k, terwijl uit [11]bleek, dat de werking van de
K-bemesting sterk samenhing met p, m en k, welke factoren het K-effect voor 61 %
konden verklaren.
Interessant is, dat op de K + Mg-veldjes [15]p altijd negatief werkt, terwijl het op
de niet bemeste veldjes [18]altijd positief werkt. In [1lb]zagen we eveneens, dat de
werking van de pH op het K-bemestingseffect afhankelijk was van de Mg-bemesting.
Ook bij deinvloeden van ken mtreden overeenkomstige verschijnselen op,diegoed in
overeenstemming zijn met de samenhangen die in [11]en [13 ]naar voren kwamen.
De conclusie mag welzijn, dat op demet Mg-bemeste veldjes en op develdjes zonder
bemesting, de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van de grond een grotere invloed
uitoefenen dan op demet K + Mg of alleen met K-bemeste veldjes. Vooral op de met
K + Mg bemeste veldjes is de invloed van de pH, het K-getal en het Mg-gehalte van
de grond bijzonder klein.
Met behulp van de vergelijkingen [15] t/m [18] kan worden nagegaan door welke
van de vier bemestingen (K + Mg, alleen Mg, alleen K of geen bemesting) de beste
en door welke de slechtste houdbaarheid wordt verkregen bij een gegeven pH, K-getal
en Mg-gehalte van de grond. Al zijn de vergelijkingen 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 as het K-getal en langs de verticale as het Mg-gehalte van de grond, met
de gebieden waarin de aangegeven bemesting de beste (a-fig.) en de slechtste (b-fig.)
houdbaarheid geeft, bij de aangegeven pH.
In overeenstemming met de in de vorige paragraaf naar voren gekomen conclusies,
blijkt uitfig. 39ai, dat bijlagepH Mg-bemesting altijd gunstigisgeweestvoordehoudbaarheid. Voor de optimale houdbaarheid bij lage pH dient de Mg-bemesting echter
samen te gaan met K-bemesting, behalve wanneer het K-getal en het Mg-gehalte van
de grond beide hoog zijn, in welk geval blijkens fig. 39bi K-bemesting al dan niet
samen met Mg-bemesting,juist ongunstig was.
Fig. 39a5 laat zien, dat ook bij hoge pH Mg-bemesting vaak nog de best houdbare
bieten heeft gegeven, doch K-bemesting dient dan achterwege te blijven, althans
wanneer het K-getal hoger is dan 15.Bij een Mg-gehalte hoger dan 40 d.p.m. en een
K-getal tussen 15en 28 is door achterwege laten van zowel Mg als K de beste houdbaarheid bereikt, terwijl bij een K-getal hoger dan 28bemesten met Mg ook bij hoog
Mg-gehalte van de grond het bestewas.In overeenstemming met devorige paragrafen
blijkt hieruit weer degrote betekenisvan de K/Mg-verhouding voor de houdbaarheid.
Verder is bij hoge pH bemesten met 300 kg K2O per ha kennelijk aan de hoge kant
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FIG. 39 Diagrammen metlangsde
horizontale as het K-getal en langs
deverticaleashetMg-gehaltevande
gond (d.p.m.), met de gebieden
waarin de aangegeven bemesting
de beste (a-serie) en de slechtste
(b-serie)houdbaarheidheeftgegeven
bij de aangegeven pH
O —geen bemesting / no fertilization
K = bemest met Ifertilized with
300kg KzO/ha als K-60
Mg= bemest met/fertilized with
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voor de houdbaarheid. Alleen bij laag K-getal en hoog Mg-gehaltewas het nog gunstig, doch daarbuiten werd steeds de slechtste houdbaarheid verkregen door K +
Mg te geven zoals fig. 39bs laat 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 van iedere bemesting de best houdbare bieten heeft opgeleverd. Behalve de Mg
is bij lage pH ook de K minder gemakkelijk beschikbaar voor de biet. Bij lage pH
is de hoge K-bemesting daardoor meestal nog gunstig, tenminste wanneer tevens met
Mgisbemest, terwijlbij hogepH deK-bemesting meestalduidelijk tehoogisgeweest,
ook wanneer daarnaast met Mg is bemest. In overeenstemming hiermee zien we in
fig.39bvanlagenaar hogepH een geleidelijke overgangvan aanvankelijk de slechtste
houdbaarheid wanneer geeen K en/of Mg-bemesting is gegeven tot bij hogepH haast
altijd de slechtste houdbaarheid wanneer met K + Mg is bemest. De gunstige K/Mgverhouding die bij hoge pH en hoog Mg-gehalte van de grond wordt verkregen door
alleen met Mg te bemesten of in het aangegeven gebied helemaalgeen meststof te geven, resulteert in eenzeer goedehoudbaarheid, zoalsfig.26bij hoog K-getallaat zien.
Deze gunstige verhouding wordt blijkbaar het sterkste verstoord door naast de Mg
ook K te geven.
In overeenstemming met devorigeparagrafen wijstfig.39weer op degrotebetekenis
vandeK/Mg-verhouding vandehoudbaarheid enverder datbemestenmet300kgK2O
per ha te veel is geweest wanneer de pH en het K-getal voldoende hoog waren.
Bij het houdbaarheidsonderzoek waren bij zes van de 37proefvelden de bieten van
de onbemeste veldjes beter houdbaar dan die van een der bemeste veldjes. In tegenstelling hiermee was de opbrengst van de onbemeste veldjes van alle 37 proefvelden
altijd lager dan dievan demet K en/of Mgbemesteveldjes. In dediagrammen voor de
opbrengst is daarom alleen nagegaan bij welke van de drie bemestingen: K + Mg,
alleen K, of alleen Mg, de hoogste opbrengst is verkregen in verband met de vruchtbaarheid van de grond. De resultaten zijn weergegeven in fig. 40.
Bij lage pH zien we bij de opbrengst eenzelfde beeld als bij de houdbaarheid. Bemesten met Mg is altijd gunstig, doch meestal dient voor de optimale opbrengst deze
bemesting samen te gaan met kalibemesting. Evenals voor de houdbaarheid is bemesten metuitsluitend Mghetbesteindehoek methoog K-getal enhoog Mg-gehalte.
Bijde figuren omtrent de opbrengst wordt bij hogerepH het gebiedwaarin uitsluitend
met Mg bemesten het beste is geweest slechts langzaam iets groter, in tegenstelling
tot de figuren van dehoudbaarheid, waarin dit gebied alspoedigde figuur grotendeels
gaat beheersen. Tenslotte blijkt ook bij hoge pH bemesten met K + Mg nog altijd de
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hoogste opbrengst gegeven te hebben wanneer het K-getal niet hoger was dan 22.
Alleen bij hoger K-getal was bemesten met uitsluitend Mg het beste, terwijl bij hoog
Mg-gehalte en een K-getal tussen 18en 23 bemesten met uitsluitend K het beste was.
Voor de opbrengst blijkt hier dus een hoge K-bemesting nog gunstig te kunnen zijn,
terwijl die grote gift voor de houdbaarheid al ongunstig is. Evenals voor de houdbaarheid blijkt Mg-bemesting, behalvein het gebied waarin matiglaag tot matig hoog
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 samen te gaan met K-bemesting. Verder blijkt uit fig. 40, dat ook voor
een optimale opbrengst de verhouding waarin K en Mg worden aangeboden van
belang is, doch de opbrengst is niet zo gevoelig voor deze verhouding als de houd117

baarheid. Zoals vermeld, werd de slechtste opbrengst dan ook altijd verkregen wanneer geen meststof was toegediend.
Ten slotte zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in de onderhavige proeven alleen
vergeleken is: geen bemesting, alleen 300 kg K2O per ha, alleen 75 kg MgO per ha,
en 300kg K2O + 75kg MgO per ha. Daarnaast kregen alleveldjes eennormale N- en
P-bemesting. Er zijn echter geen K- en Mg-hoeveelheden toegepast hetgeen voor een
goede bepaling van de optimale bemesting toch noodzakelijk zou zijn. Wanneer b.v.
in fig. 39a3bij O de beste houdbaarheid werd verkregen, betekent dit alleen dat geen
bemesting beter wasdan 300kg K2Oen/of 75kg MgOper ha. Het iszeerwel mogelijk
dat wanneer b.v. 200 kg K2O en/of 50 kg MgO was gegeven, door deze bemesting
de beste houdbaarheid was verkregen.
Fig. 39 en 40 zijn dus alleen geschikt om een globaal overzicht te geven. Duidelijk
komt naar voren, dat bij de teelt van voederbieten op lichte zandgronden bij lage pH
bemesten met Mg samen met een flinke hoeveelheid K, vrijwel altijd gunstig is, zowel
voor de houdbaarheid als voor de opbrengst. Bij hogere pH wordt de grote hoeveelheid K echter al spoedig te veel voor de houdbaarheid, terwijl de opbrengst toch nog
wel kan blijven stijgen.
Ten aanzien van het effect van Mg-bemesting bij matighogetot hogepH kan worden
opgemerkt, dat dit bij matig K-getal afhankelijk isvan het Mg-gehalte.Dit geldt zowel
voor dehoudbaarheid alsvoor de opbrengst. Bij eenhoog K-getal isde Mg-bemesting
daarentegen altijd gunstig, zowel voor de houdbaarheid als voor de opbrengst.

4.4

DISCUSSIE

De plant heeft voor zijn levensfuncties kationen en anionen nodig. Wanneer de verschillende ionen in de juiste verhouding aanwezig zijn, heeft de plant de meest gewenste eigenschappen en samenstelling. De plant laat hierbij echter wel een zekere
speling toe. Gebleken is (82, 83, 189,256), dat het er om een gelijke opbrengst te verkrijgen binnen zekere grenzen niet zo heel veel toe doet in welke verhouding de verschillende kationen worden toegediend en opgenomen. K, Ca, Mg en waarschijnlijk
ook Na hebben in de plant naast een specifieke ook een algemene functie, 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
opname van K wordt door Ca en Mg tegengegaan en in dit opzicht vervangen Ca en
Mg elkaar.
Vrijwel alle door ons besproken 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 aan ieder element te voorzien. Dat bij dergelijke eenjarige proeven
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de verschillende kationen vaak onderling vervangbaar blijken, hoeft dus niet te verwonderen. We kunnen ons verder voorstellen, dat een zekere disharmonie in devoeding, dienog niet leidt tot eenverminderde groei,toch op den duur funest is.Deactief
groeiende cellen onttrekken aan de bestaande weefsels de essentiële transportabele
elementen envergroten daardoor de disharmonie in de weefsels. In de meestegevallen
komt de schade dan ook pas bij het ouder worden van de plant. Zo komt lichtN-, Ken Mg-gebrek het eerst bij de oudere bladeren tot uiting, welke bladeren eerder afsterven dandievangezondeplantenzondergebreksverschijnselen. Hetis waarschijnlijk,
dat de bijbehorende biet een overeenkomstige disharmonie vertoont als de oudere
bladeren. In dat geval hoeft het ons niet te verwonderen, dat de houdbaarheid van de
bieten wat duidelijker op een disharmonie in de voeding reageert dan de opbrengst
en dat met name N-, K- of Mg-gebrek minder houdbare bieten geeft. Anderzijds zal
door overmaat N of K niet alleen het voedingsevenwicht verstoord kunnen worden,
doch kan ook de afrijping er door worden vertraagd. Voor een goede houdbaarheid
is het zoals we zagen gewenst, dat het gewas bij de oogst zoveel mogelijk tot rust is
gekomen. Toch is een zekere levensactiviteit tijdens de bewaring noodzakelijk voor
het in stand houden van de gewenste afweerkracht tegen microörganismen. Uit onze
bewaarproeven bij verschillende temperaturen (12, 26) wordt waarschijnlijk dat het
- b.v. door bewaren bij 2°C - al te zeer afremmen van de levensprocessen ongunstig
is voor de houdbaarheid. Wellicht als uiting van een gepaste levensactiviteit blijkt
spruiting van de bieten tijdens de bewaring samen te gaan met goede houdbaarheid
(26). Het is dan ook goed denkbaar, dat binnen de grenzen van b.v. een rendabele
N-bemesting, de door N-bemesting veroorzaakte toename van de ademhalingsactiviteit,juist gunstig is voor de houdbaarheid.
Interessant is, dat wij van B-gebrek geen duidelijke invloed op de houdbaarheid
hebben gevonden. Anders dan b.v.K of Mgwerkt Bjuistinopdeactieve groeipunten.
De opbrengst blijft daardoor bij sterk B-gebrek belangrijk achter, terwijl de houdbaarheid vrijwel niet wordt beïnvloed.
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-bemesting in het algemeen een bevordering van
de groei en daardoor vertraging van de afrijping tengevolge hebben, waardoor bij de
oogst vaak een lager zetmeelgehalte bij aardappelen en een lager suikergehalte bij
suikerbieten wordt gevonden, hoewel de opbrengst alsgeheeltoch isgestegen door de
bemesting. Deze samenhangen zijn overigenssterk afhankelijk van het rasen de overige omstandigheden. Bij een laat aardappelras als Libertas, dat vrij resistent is tegen
phytophthora, isdegroeiperiode zolang, dat deknollenvolledigvan een b.v. door bemesting met 100kg N per ha verkregen groot loofapparaat kunnen profiteren. Door
bemesten met 100 kg N wordt dan niet alleen eenhoge opbrengst doch ook een hoog
zetmeelgehalte verkregen. Een aanzienlijk vroeger ras als Eigenheimer, dat bovendien vaak voortijdig afsterft door phytophthora-aantastmg, zal echter bij bemesting
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met b.v.40kgN per ha aleen duidelijke dalingvan het zetmeelgehaltevertonen omdat
het door de N aanvankelijk opgebouwde relatief grote loofapparaat te snel afsterft
om een goede opbrengst met hoog zetmeelgehalte mogelijk te maken. Met het oog op
de afrijping van het gewas is het bij suikerbieten gebruikelijk de stikstof-bemesting
aan te passen aan de leveringstijd. Bieten die voor vroege levering bestemd zijn geeft
men minder N dan die voor late levering. Voor een optimale kwaliteit moet de N aan
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 de kwaliteit nauw samenhangt met de afrijping, terwijl
de opbrengst van een min of meer onrijp gewas toch nog wel hoog kan zijn. Evenals
voor de houdbaarheid ligt het optimum voor de kwaliteit dan ook bij een lagere
stikstof- enkali-bemesting dan voor de opbrengst. Overigens wordt behalve de groei
en de opbrengst, ook de houdbaarheid in het algemeen verbeterd door een goede
harmonische bemesting.
Aangezien bij de door de laboratoria voor grond en gewasonderzoek en door de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst gegeven bemestingsadviezen gestreefd wordt naar
de optimaal rendabele bemesting, waarbij wordt getracht met zo weinig mogelijk
meststof de hoogste opbrengsten te krijgen, zijn deze adviezen eveneens geschikt voor
het verkrijgen van goed houdbare bieten.
Tenslotte zij opgemerkt, dat wij bij ons onderzoek de indruk hebben verkregen, dat
op onze zandgronden inderdaad in vele gevallen door rationele bemesting de houdbaarheid kan worden verbeterd. Bekalking en magnesium-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-bemesting wordt de ademhalingsintensiteit tijdens de bewaring en 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 de vorm van chilisalpeter) de ademhaling
wordt versneld.
Achterwege laten van de N-bemesting heeft een aanzienlijke vermindering van de
houdbaarheid tengevolge. Ook overmatige N-bemesting is echter schadelijk. Evenals
voor de opbrengst aan droge stof van de bieten zal de optimale N-bemesting in verband met de houdbaarheid meestal met 120 à 160kg N per ha bereikt zijn.
Evenals op de opbrengst aan droge stof van de bieten heeft K-bemesting in het algemeen een gunstig effect op de houdbaarheid. Door bemesten met 150 à 250 kg K2O
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per ha wordt de houdbaarheid meestal verbeterd. Het effect van K-bemesting op de
hoidbaarheid neemt - evenals het effect op de opbrengst - af naarmate het K-getal
van de grond hoger is. Het effect is verder afhankelijk 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. Afhankelijk 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 3mg per 100 g grond, wordt
in het algemeen zowel de houdbaarheid verbeterd als de opbrengst verhoogd door
bemesten met Na. Bij hoger Na-gehalte van degrond kan bemesten met 200kg Na2Ü
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 ook 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 isin hoge mate afhankelijk 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, die typische 'zuregrondverschijnselen' vertonen en geringe opbrengsten geven, zeer goed houdbaar
kunnen zijn, is toch binnen het voor onze praktische landbouw geschikte pH-traject,
de houdbaarheid evenals de opbrengst aanzienlijk beter naarmate depH van de grond
hoger is. Door bekalken van zure zandgronden wordt dan ook zowel de houdbaarheid als de opbrengst van de bieten verhoogd. De bekalking dient echter geleidelijker
te geschieden, dan voor de opbrengst noodzakeüjk wordt geacht.
Op gronden met B-gebrek komt somsinernstigematehartrot voorindebieten. Door
bemesten met 25 kg 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. ;50kg P2O5per ha kan wel gunstig werken.
Bieten kunnen zeer veel Cl 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>4 ten dele
aan het sulfaat worden toegeschreven.
Door bemesten met stalmest wordt behalve de opbrengst ook de houdbaarheid van
de bieten in het algemeen gunstig beïnvloed.
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 de bieten reageert duidelijker op een disharmonie in de voeding dan de opbrengst. Dit kan samenhangen met onttrekking van de transportabele
essentiële elementen door de jonge actief groeiende cellen aan de oudere bestaande
weefsels.
In het algemeen zal een voor de opbrengst rendabele bemesting - waarbij de hogere
bemestingskosten nog ruim worden vergoed door de hogere droge-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 low temperatures (especially at night)
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 storage the beet is exposed to low temperatures (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 of the nutritional value and liberates heat. The nutritional value for ruminant;*ofthe remaining dry matter in the beets,however, doesnot markedly diminish.
Temperature is the most important factor during storage. Below —3°C the beets
willfreeze, if temperature istoo high respiratory losseswillbe very high and the beets
will soon begin to rot. The humidity of the environment is also 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 of infections by more or less secondary fungi.
In a successful clamp the losses in nutritional value with gradual feeding of the beet
supply during the winterperiod may not exceed on the average 4 to 5% (fig. 3).
Especially when there is much rot the losses will be much larger.

CHAPTER 2

Methods
The keeping qualities of beets have been investigated on a practical scale by 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 by storing
samples of 100beets in 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
alwaysdesirabletoworkwithlargeamountsofbeetsandwithmany and large samples.
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In clamp experiments on a practical scale care wastaken that the beetsin the clamps
were ofthe samevalue.Lossesbyrot weredetermined byweighing or visual examination. Assessing the respiratory losses in dry matter - meaning the loss in dry matter
resulting from normal life-processes of beets - was generally carried out by determining the average nett beet weight and the average dry-matter content before and
after storage.
In narrow experimental clamps large numbers of storage samples of various origin
were stored in the same way for a certain period. The found difference in the lossesby
rot were considered to be a standard for the keeping qualities.
Equivalent samples were stored in different ways with artificial 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 for comparison.
The calculated respiratory losses in the dry material are approximations only of the
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 can be considered as valid for storage in practice as well.

CHAPTER 3

Cultural and harvesting methods
Harvesting and cultural methods should concern the storage ofwell-ripened, healthy
and undamaged beets in the clamp.
By early sowing the keeping qualities are favourably influenced (table 2), probably
because itimproves the ripening ofbeets. It isdesirable to useastrain resistant against
bolting, as bolters have poor keeping qualities. Any present bolters should be kept
separately and should first be fed.
The keeping qualities are improved by later harvesting (fig. 10-13).This results from
better ripening ofthe beets at later harvesting. Moreover thesebeets are harvested and
clamped during cooler and often moister weather. Furthermore the storage period
isalso shortened byalater harvest. There isno need to fear freezing ofthecrop on the
field. After severe night frost it is desirable, however, first to let the frost draw away
from crop and soil before continuing harvest. In general the harvest should not
be started before the 20th or the 25th of October, as the keeping qualities will greatly
diminish at earlier harvest dates.
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As a great number of plants per ha promotes the ripening process of beets, a dense
crop will also favourably influence the keeping qualities of beets.
Deep topping generally increases the losses by rot considerably (table 6).In normal
practical storage in which the beets are stored in such a way that they (may) sprout,
respiratory losses in dry matter in deeply topped beets are larger than in lightly
topped beets (tables 3 and 4). It is therefore of great importance to top the beets as
light aspossible. The best wayistotwistoffthefoliageortocutitjust abovethetop of
thebeet,topreventinjury.Anothermethodistoclampthe beetsleavingthe foliage on.
In this,caseitisdesirable, to choose a strain which loses most ofitsfoliage in autumn
and comes clean from the soil. Furthermore it is advisable to keep the clamp as cool
as possible, especially at the beginning.
Respiratory losses in dry matter were markedly low in beets of which the foliage
had been twisted off orin beets clamped with thefoliage on. Thelarge wound surface
associated with deep topping mainly accounts for the poor keeping qualities. Moreover this surface isrelativelyrichinparenchymatic tissuewhichislessreadily covered
by gum-formation than vascular-bundle tissue. Besides, the fact that deep topping
destroysfor thegreater part the abilityto sprout willprobably be of some importance
as well, since it may interfere in the auxin balance of beets and resultina diminished
resistance against rot.
Beet rot usually begins at damaged spots (tables 8and 9).Damaging and wounding
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
should bemade duringwet, rainy weather and the beets should be heaped quickly to
protect; them from direct solar radiation and drying. If the beets have to stay on the
fieldfor some days, theyshould bekept in small heaps covered with foliage to reduce
desiccation and to protect them from night frost as well.

CHAPTER 4

Soil and fertilization
Symbols
H == keeping quality = % healthy = kg healthy beet tissue per 100 kg beets
after storage
O = dry matter yield of the beetsin kg per are
K-value of the soil
k =
j$y5
;0.3 < k < 1.8
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m =

Mg-content ofthe soil
—
;0.3<m<1.8

P

=

pH of the soil
^
; 0.75 < p < 1.25

o

=

dry matter yieldbeetsin kg/are
^

;0.3<o<1.8

HM = improvement of keeping qualities by Mg-fertilization
OM = yield increase by Mg-fertilization
HK = improvement of keeping qualities by K-fertilization
OK = 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 Mg resultedin a decrease ofthe rate 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 160kgN 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 K2O per ha. The effect of K-application on both the keeping qualities and
the production decreases asthe K-value ofthe 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 withover 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 soilswith Na-content lower than 3mg per 100gsoil, both keeping qualities and
yield areenhanced byNa-fertilization (table 24).If Na inthe soilishigher an application of200kgNa2Ûper ha or overhasanunfavourable effect onthekeepingqualities,
though theyield often increases. The Na-content inthe sandy soilsin the Netherlands
generallyissolowthat fertilizing withChileannitrate and/or K-saltsoflow K-content
will produce a higher yield of beets with better keeping qualities.
Production aswell 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 be increased somewhat by Mg-application, but the keeping qualities may decrease. The effect of Mg-fertilization depends
to a great extent on the K-value of the soil and the K-fertilization (equation [13] and
[14]). With a good K-supplyMg-fertilization has a more favourable effect than with a
low K-supply (table 27). Keeping qualities are more sensitive to the K/Mg-ratio than
production (equation [13] and [14]).
The pH of the soil has a pronounced influence on the keeping qualities and on the
production ofbeets(table26).Although beetsfrom verypoor soilsshowing characteristic '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 enhanced if the pH of the soil is higher (equation [9] and [10],fig.25 and
28).Byliming acid soilskeeping qualities aswellasproduction are improved. Liming,
however, should be carried out more gradual for the improvement of the keeping
qualities than is considered necessary for increasing the yield (table 29).
On soils with B-deficiency beets sometimes suffer severely from heart rot. A fertilization of 25kg borax per ha prevents this disease and may sometimes increase 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 33 and 34, fig. 23).
Phosphate fertilization generally increases the yield, but it hardly affects the keeping
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).
Beets tolerate very much CI and the keeping qualities are not very sensitive to high
Cl-applications (table 39). It is possible that apart from the dry matter yield and the
dry matter percentage in the beets, the keeping qualities are also improved by SO4fertilization (table 40). Perhaps the favourable effect of fertilizing with MgSÛ4partly
results from SO4.
Usually farmyard-manure has a favourable effect on production as well as on the
keeping qualities of beets (table 41).
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 is properly 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
elementsfrom oldertoyoungeractivelygrowingtissuesleading to a more pronounced
disharmony in the older tissues, which represent the main part of the stored beet.
On sandy soils in the Netherlands the keeping qualities as well as the yield can be
improved by rational fertilization in many cases.
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