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Inleiding
In de praktijk worden kroten bewaard in kuilen op
hetveld enin luchtgekoelde en mechanischgekoeldebewaarplaatsen.Deeerste methodeisgoedkoop,
maar arbeidsintensief en vraagt gedurende de bewaring veel aandacht. De andere methode is vrij
duurdoorgebouw- eninstallatiekosten.
In seizoen 1978/1979 en 1979/1980 bleek een
goedkope bewaring van kroten mogelijk ineendoor
het toenmalige IBVL ontwikkelde kuil. Deze vraagt
weinigtoezicht.Zondergeforceerde beluchting(ventilatie) waren de kroten goed bewaarbaar van oktobertoteindmaart. Deafzet looptechtertot halfjuni.
Uit Engels onderzoek bleek dat kroten zich goed
lang laten bewaren door middel van luchtkoeling,
waarbij het aantal ventilatie-uren beperkt kon worden gehouden door gebruik te makenvan eenhoge
ventilatiecapaciteit. Het idee kwam tot stand omdeze kuil te voorzien van een aanvullende, geforceerdebeluchting meteenhogecapaciteit (120m3/m3/h)
omdaarmee eenlangere bewaarperiode mogelijkte
makentegenbetrekkelijk geringekosten.
De vergelijking met de bewaring van kroten in de
mechanische koeling vindt plaats, omdat deze methodealseengeschikt bewaarsysteemvoordelange
termijn bekend staat. Tevens zijn in seizoen 19861987 en 1987/1988 twee rooimethoden onderzocht
doorzowelhandmatigals machinaal (aardappelrooier) gerooide monsters bij het bewaaronderzoek te
betrekken.Seizoen 1988/1989zijnvijf rassenonderzochtophunbewaarbaarheid.
Aandevolgendeaspectenwerdaandachtbesteed:
- temperatuurverlooptijdensdebewaarperiode;
- ventilatie-uren engewichtsverliezen;
- kwaliteitsverloop van de kroten tijdens de bewaring.

Dit hoofdstuk geeft een korte weergave van de resultaten van deze proeven. Meer gedetailleerde informatie isweergegeven inPAGV-verslagnr.107.

Methodeenmiddelen
De kroten werden geteeld op praktijkpercelen (zavelgrond) in Wieringermeer (1986/1987), Dirkshorn
(1987/1988) enop proefboerderij De Eest in Nagele
(1988/1989). Het ras was Dwergina (1986/1987,
1988/1989)ofRegala(1987/1988).Debeoogdestanddichtheid was 90 planten per m2. De kroten zijn in
mei gezaaid en in oktober/november gerooid met
een aangepaste aardappelrooier. Na het rooien zijn
de kroten over deontgronder gegaan envervolgens
aan de kuil gestort. De kroten zijn bewaard in een
kuil met een additioneel geforceerde beluchting met
een capaciteit van 120 m3/m3/uur waarbij de lucht
van boven naar beneden door de stapelwerdgezogen (zuigsysteem). Een tekening van de opbouw
vandekuilstaatinfiguur29.
Tijdens het composteren van het loof werd de temperatuur enkele weken op circa 12°C gehouden.
Daarna werd de temperatuur op 6CC gebracht en
daar zo dicht mogelijk bij gehouden. Hierbij werden
de kroten tevens verder gedroogd.Bij het ventileren
isgebruik gemaakt van koude dagen en/of nachten.
Inde eerstetwee experimenten iseen minimum-en
maximumthermostaat gebruikt. Tijdens het laatste
seizoen was de ventilatie geheel geautomatiseerd,
werkendophetdifferentieverschil tussenprodukt-en
buitenluchttemperatuur (differentiegebied 0,2-1,5°C).
Alsdetemperatuur inhetcentrumvandekuiltotcirca5°Cwasgedaald,werddeventilatie gestopt.Deze instelling voorkomt het aanzuigen van vrieslucht
indekuil.Tijdensdevorstwerddetopontluchting en
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Fig. 29. Opbouw van een kuil voor knol-, bol-,enwortelgewassen.
Fig. 29. Constructionofaclamp fortuberousplants androotcrops.
hetventilatiekanaalafgesloten.
Bijde mechanische koeling (ruimtekoeling) heeftde
bewaring inseizoen 1986/'87plaatsgevonden invier
m3-kisteningehuld ingeperforeerdfolie.
Seizoen 1987/1988en1988/1989heeft debewaring
plaatsgevonden ineenmechanisch gekoeldecelvan
2 mbij 3mmet geforceerde koeling. De kroten zijn
3 m hoog gestort. De temperatuur werd gehouden
opcirca5°C. Derelatieve luchtvochtigheid washoog
(>90%).
Het bewaarresultaat werd onder andere bepaald
door netmonstersmet krotensystematisch indekuil
en in de cel te plaatsen. Deze netmonsters waren
gevuldmet7à8kgkrotenenwerdenvóór ennade
bewaring gewogen en beoordeeld. Tevens werden
op verschillende plaatsen in de kuil thermokoppels
geplaatst omdetemperatuur teregistreren.
Inseizoen 1986/1987werdhetprodukt bewaardvan
22novembertot 10juni, in 1987/1988van6novembertot2meieninseizoen 1988/1989van20oktober
tot 17 mei.

een relatief warme winter (laagste gemiddelde etmaaltemperatuurrespectievelijk -2en-1°C).
Ondanks de wisselende buitentemperatuur is er via
natuurlijke beluchting en additioneel geforceerde
(zuig)ventilatieeenvlaktemperatuurverloopindekuil
gerealiseerd. De gemiddelde bewaartemperatuur lag
tussende5°Cen7°C.Deonderlinge temperatuurverschillen binnendekuilwarengering.Hetaantalventilatie-urenindekuilwasinhetbeginvandebewaarperiode vrij hoog,omdat dan de temperatuur teruggebracht moest worden van circa 12°C naar 5°C. In
de wintermaanden was het aantal draai-uren laag
vanwegedelagebuitenluchttemperatuur. Inhetvoorjaar nam het aantal ventilatie-uren forstoe. Erwerd
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijketrek
omhetaantalventilatie-urentebeperken.Inseizoen
1988/1989 is duidelijk meer geventileerd dan in de
twee voorafgaande seizoenen. Dit wordt vermoedelijkveroorzaakt doorde relatief warmewinter eneen
laaggekozen differentiepunt.
Gewichtsverlies enkwaliteit

Resultaten
Technische resultaten
Zeer lage temperaturen kwamen voor in winterseizoen 1986/1987 (laagste gemiddelde etmaaltemperatuur -13°C). Seizoen 1987/1988en 1988/1989had
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De gewichtsverliezen waren laag: gemiddeld in de
kuil 3,6%. Inde kuilwasgemiddeld minder zwarten
iets meer kurk dan in de mechanische koeling. Dit
resulteerde ineen hoger percentage gaaf inde kuil.
Deverschillenwarenechternietsignificant.
Dekwaliteit van de rode bieten nade bewaringwas
nagenoeggelijkaandiebijinbreng:eenharde, stevi-

Tabel 166. Het aantal ventilatie-uren per maand tijdens de lange bewaring van kroten in een kuil met
geforceerde beluchtingsventilatie.
Table166.Thenumber of ventilation hours per month during the long term storage of red beets in a
forced ventilatedclamp.
jaar
1987/1988

maand
1986/1987
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni

-

-

0,0*
24,0
3,8
6,1
13,5
40,8
49,5
27,1*

38,4*
21,2
38,9
18,7
20,1
53,7

-

164,7

totaal

1988/1989

gemiddeld

63,5*
64,2
83,6
63,0
59,5
70,3
70,0
49,9*

21,2*
34,2*
42,9
31,9
28,1
34,6
54,8
49,7*
9,0*

-

181,0

524,0

289,9

*niet gedurende gehele maand
Tabel 167.Samenvattende resultaten van drie proeven betreffende de lange bewaring van kroten in
een kuil met geforceerde beluchting en een mechanisch gekoelde cel (1986/1987, 19871988, 188/1989).
Table167.Results of three trials concerning the long term storage of red beets in a forces ventilated
clampandinmechanical cooling (1986/1987, 1987/1988, 1988/1989).
methode

jaar

kuil

1986/'87
1987/'88
1988/'89

4,4
2,9
3,6

66,1
71,5
75,7

17,5
15,7
12,1

16,5
12,7
12,3

gemiddeld

3,6

71,2

15,1

13,9

1986/'87
1987/'88
1988/'89

2,6
-0,2
4,6

60,0
70,6
66,2

20,7
24,2
21,01

18,8
5,2
2,8

2,3

65,6

22,0

12,3

totaal gemiddeld

3,0

68,4

18,5

13,1

LSD (<x = 0,05)

5,2
n.s.

11,9
n.s.

7,9
n.s.

12,9
n.s.

cel

gemiddeld

% gewichtsverlies

gerodebietmeteengoede,inwendigekleur,goed gecomposteerdloof,iets uitgelopen blad, eenbijnaniet
uitgedroogde knol, nauwelijks rot, geen vorstschade
(alleen seizoen 1986/1987 iets) en goed kookbaar.
Hetzwartwastijdensdebewaring niettoegenomen.

percentage op basis van aantallen
verkurkt
gaaf
zwart

Derooimethode(handmatigofmachinaalmetaardappelrooier) hadinde proef vanseizoen 1986/1987en
1987/1988geeninvloedopdekwaliteitvandekroten
nadebewaring.Inseizoen 1988/1989gavenderassenBoltardyenBokoresdebestebewaarresultaten.
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Economische aspecten van bewaring van kroten
In tabel 168 zijn de bewaarkosten van kroten bij de
verschillende bewaarmethoden vermeld.
Uit deze tabel blijkt datdebegrote kosten voorde
zogenaamde smalle kuil (zonder ventilatie) het
laagst zijn.
De geforceerd geventileerde kuil kost ruim 1 cent
per kgmeer. Bewaring indeschuur is hetduurst.
Luchtgekoelde bewaring in de schuur komt ongeveer 4cent per kg hoger uitdan debewaring in de
smalle kuil; de mechanische koeling komt8cent hoger uit. Ditgeldt bijeenvolledige toerekening vande
vaste kosten van debenodigde bewaarvoorziening
en eenbewaarduur van 200dagen. Bijde arbeid
zijn alleen de verschillen in arbeid tussen de methodentoegerekend. Deeventuele verschillen in bewaarverliezen zijn buiten beschouwing gelaten.

Discussie
In Engeland (Davies et al., 1976; Tucker etal.,
1977) had men goede ervaringen met de bewaring
van dekroten in een geventileerde kuil totjuni. In
Nederland bleken zowel seizoen 1986/1987 met een
ongekend strenge winter als seizoen 1987/1988en
1988/1989 met een vrijwarme winter de kroten zeer
goed bewaarbaar tezijn indekuil met geforceerde
beluchting.

De kwaliteit van dekroten nabewaring indezekui
was goed: een harde, stevige kroot met een goede
inwendige kleur,goedgecomposteerdloot,ietsuitgelopen blad,een weinig uitgedroogde knol, nauwelijks
rot, geen vorstschade (behalve seizoen 1986/1987
ietsvorstschade) engoed kookbaar.
Tijdens hetbewaren indekuil bleek dat de temperatuur alle seizoenen redelijk constant op5à7°C te
houden was en dat daarvoor een acceptabel aantal
ventilatie-uren nodig was. Ookbleek de kuil goed
bestand tegen zowel warme als koude winters. Vanaf half april werd hetinstandhouden vandenagestreefde bewaartemperatuur moeilijker, omdat de
buitenluchttemperatuur overdag flink opliep en ook
de nachttemperatuur hoger werd.

Conclusie
- De kroten waren alle seizoenen in de kuil metadditioneel geforceerde zuigbeluchting goed te bewaren gedurende zes àzeven maanden.
- De temperatuurbeheersing met natuurlijke trek
was voldoende. In hetbegin enheteind vande
bewaring werdveel geforceerd geventileerd.
- Het gemiddelde massaverlies was slechts 3,6%.
- Zwart namtijdens debewaring niettoe.
- In totaliteit washetbewaarresultaat van de kuil
vergelijkbaar metdatvande mechanische koeling. In dekuil waren dekroten echter iets meet

Tabel 168.Bewaarkosten kroten (exclusief bewaarverliezen en met toerekening van alleendeverschillen inarbeidsbehoefte) bijverschillende bewaarmethoden van kroten incenten per kgingebracht produkt, uitgaande van een bewaarduur van 200dagen.
Table168.Estimated costs (excluding storage losses) of several storage methods for red beets
stored fromOctober/November tillMay/Juneinguildersper 100 kgproduct.
bewaarmethode

smalle kuil

geforceerde
geventileerde

schuur
luchtkoeling

mechanische
koeling

0,2
0,2

-

-

-

3,0
2,0
0,3
0,0

3,0
2,0
2,7
0,0

5,3

9,1

kostenposten
stro
overige afdekmat.
vastekosten:
- gebouw
- ventilatie inr.
- koelinstallatie
extraarbeid

0,4
0,2

0,6

1,6
0,1
0,2

totaal

1,2

2,3
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-

verkurkt, maar hadden minder zwartdandie inde
koelcel.Deverschillenwarennietsignificant.
Machinaal rooien met de aangepaste aardappelrooier enhandrooien maaktegeenverschil (19861987,1987/1988).
Derassen Boltardy en Bikoreswaren het bestete
bewaren.

Samenvatting
Kroten zijn goed bewaarbaar in een kuil met geforceerde beluchting (ventilatie) gedurende zes à ze/en maanden.Detemperatuur isgoed inde handte
louden met betrekkelijk weinig ventilatie-uren (geTiiddeldcirca1,5uurperdag).Deventilatie kanautoTiatischgeregeldworden.Dekwaliteitvandekroten
ia de bewaring was goed.Het bewaarresultaat van
je kuil isvergelijkbaar met dievan de mechanische
voeling. De kuil is echter veel goedkoper. De rooiTiethode(handmatig of machinaal) hadindezeproef
[1986/1987, 1987/1988) geen effect op de kwaliteit
/andekroten nadebewaring.Tevenszijn inseizoen
1988/1989 vijf rassen vergeleken op hun bewaarDaarheid. Boltardy en Bikores scoorden relatief het
sest.
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Summary
In the Netherlands red beets are bulk stored in
small-sized, non ventilatedfieldclampsandinmechanically cooled, forced ventilatedstorehouses.
Thefirstmethodis cheap,butrequiresa substantialamountofattentention atloading, unloading and
during thestorageperiode. Thesecondmethodis
more expensivebecause of the higher capitalinvestmentcost.
During the late seventies an unexpensive, larger
sized and convectiveair ventilatedclampstorage
systemforredbeetswasdevelopedby IBVL (now
ATO).
A majoradvantageof thissystemis the increased
storabilityresultinginlessattentionrequired during
thestorageperiodfrom OctobertilltheendofMarch.
Thenext developmentwas to furtherincreasethe
storabilityby utilizing the availableambient airfor
forcedventilationforstorageuntilJune. Our 19861988 experimentalresults indicatedthatthe storage
periode in thischeapstoragesystemcouldbeextended till June, by combining convectiveair and
additionalforcedsuctionventilation, with ventilation
ratesofabout 120 m3 ofair. m-3product. hour-1.
During eachseasonproducttemperatures averaged
5-7degreesCelsiuswithweightlosses 4.4% (205
storagedays), 4,5% (150days)and3.6%(209days).
The quality of the stored product comparedvery
wellwiththemechanicallycooled, forced ventilated
redbeets.
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