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-11.Inleiding
Onzegecultiveerdevoederbiet,BetavulgarisL.,isvergelekenmetb.v.
degranennogeenvrijjongcultuurgewas,alwasdebietwelreeds indeoudheidbijdeGriekenenRomeinenbekend (30,63).Indemiddeleeuwenwerd de
witte enrodebiet inonzestrekenvrijalgemeenalsgroente intuinenaange-*
troffen.Hoewel hetgewasweinigwaarderingvond,washet tochvoordelaagste
standenalledaagsekost.Ookdebladerenwerden alsgroentegegeten (vergelijk
spinazie).Vooral intijdenvanoorlog ofhongersnood werd dezeer produktieve
bietalsvoedsel gebruikt,vandaardeoudenaam schaarsheid- ofmangelwortel.
Omstreeks 17^0werddoorde AbtdeCommerell (15)deteeltvanvoederbieten
krachtigbevorderd,nietalleenvoormenselijke consumptie,dochookvoorveevoeder.Deverbouwvanvoederbieten alslandbouwgewas wastoennogzeergering.
Naarzeerglobaleschattingwerdenrond 1800inNederland 1000havoederbleten
verbouwd enrond 18504000ha.Nai860beschikkenweovermeer exacte gegevens
(2).
Rond 1948isereenaanzienlijkeuitbreiding geweest indeverbouw van
voederbieten;deoppervlaktebedroeg toen650OOha.Tegenwoordigwordenechter
nogslechts 35OOOhametvoederbietenbeteeld.
VolgensKruger (28)komt alsstamvormvanonzevoederbiet alleenBetaMaritimaL.inaanmerking,dienoghedenaandekustenvanEuropa -vanFinland,
Noorwegen,Engeland,hetMiddellandse Zee-enhetKaspisch-Trans Kaukasisch
gebied -inhetwild voorkomt.VolgensLüdecke (32)isditookdestamvormvan
onzesuikerbiet.Nadat dechemicus A.S.Marggraf in1747had aangetoond dater
suiker indebietzit,werd doorzijnleerling F.C.Achard debietsuikerproduktleoptechnische schaalbegonnen.Door selectie isdaarbijdesuikerbietvoortgekomenuit detoenmaligevoederbiet.
Dewildebiet,BetaMaritimaL.,leeft4-6 jaarendraagt leder jaarzaad
(45).Wanneer hetzaad vroegisuitgevallen (b.v.inseptember)kanhetkiemen,
indezachtewinter jarowiseren enhetvolgend jaardirect schietenenzaad
vormen.Hetkanookzijndathetzaad telaatuitvalt ofdathetb.v.doordroogtenognietvóórdewinterkiemt.Degroeibegintdanb.v. indevoorzomer.De
bietblijft danheteerstejaarvegetatief,overwintert eninhet tweede jaar
treedtzaadvorming op.Inzijnnatuurlijke standplaatskomtdewildebietniet
voor alseenonvruchtbaremeerjarigeplant,aangezienhij 'swintersaltijd
voldoendewordtgevernaliseerd.
2. Sroeienontwikkelingvandebiet
Degecultiveerde biet,BetavulgarisL.,wordt inonzestrekenalgemeen
alseentweejarige plantbeschouwd,dieinheteerste jaareenverdiktewortel
vormtwaarinhetreservevoedsel (suiker)wordtopgeslagen.DeplantvormtIn
heteerste jaaralleen eenbladrozet enblijftdusvegetatief.Na overwintering
onder gunstige condities gaatdeplant inhet tweede jaarovervnnhetvegeta-

tievenaarhetgeneratieve stadium enwordt eenbloeistengel enzaadgevormd..
DoorBouillenne c.s. (8)zijnvijfmorfologische groeistadia onderkend
tijdens deontwikkeling inheteerstejaar.
1. Primairedifferentiëring;d.i.kieming,vormingvaneenwortelmetcentralevaatbundel envormingvanenkeleblaadjes.
2. Secundaire differentiëring; d.i.vormingvansecundaire vaatbundelringen
waardoor diktegroeioptreedt.
3.Decorticatie;doordediktegroei (vormingvansecundaire vaatbundelringen)
scheurtdecortexenwordtafgestoten.
4.Bietvorming; doorhet indebreedteuitgroeienvandevaatbundelringen en
hetzichdaartussenbevindende parenchym.Tevenswordt danreeds suiker in
debietopgeslagen.
5-Rijping; degroeikomtminofmeer totstilstand.Debladmassa neemt af
doordatdevormingvannieuwblad achterblijft bijhet afstervenvanhet
oudeblad.Dediameter enhetgewichtvandewortel nemenweinigmeertoe,
alleenhet suikergehalte blijftnogstijgen.
Dezemorfologische stadia,die ookindeademhalingsintensiteit vande
plant totuitingkomen('J-3) gaanvloeiend inelkaar over.Het jongekiemplantjebegintmet devormingvansecundairevaatbundels enblijftdaarooktijdens
het stadiumvandebietvorming nogenigszinsmeedoorgaan.Deopslagvansuikerindewortelbegint ookdirect,zodathet suikergehaltevandeaanvang
afbeginttestijgen,hetsnelste echter tijdensde "bietvormingsfase".
VandeSandeBakhuyzen (ty)verdeelde degroeivandetaietinheteerste
jaarvanzijnontwikkelingindriescherp teonderscheiden "fasen"inverband
metb.v.deverdelingvanassimil'atentussenbietenloof.Tijdens deeerste
fase,de "bladvormingsfase"ishet aandeeldatdebietontvangtvandedoor
deplant intotaalgevormdehoeveelheid assimilatenconstant.Ook tijdensde
"bietvormingsfase"ende "rijpingsfase"isdit aandeelbinnende "fase"constant,dochafwijkend vanhet'vroegere aandeel.VandeSandeBakhuyzenheeft
hetzeervroege jeugdstadiumvandebietniet inditonderzoekbetrokken.
Daaromvond hijslechts drie "fasen",integenstelling totWittenrood,die
vanafhetmoment datdebietenbovendegrond komentotdeoogstvijffasen
vanfysiologische distributievond,dieglobaal genomengoed inovereenstemmingzijnmet devijfmorfologische stadiavanBouillenne.
Inverband met debewaringvanvoederbieten isvooralvanbelangde
"rijping"inhet eerste jaarenwatergebeurtbijdeoverwintering,waarbij
debietvanhetvegetatieve stadium overgaat inhetgeneratieve.
2.1Afrij.ping
Ulrich (6o)vonddathet"afrijpen"vandebiet inheteerstejaar
niethetgevolg isvaneeninternmechanisme.Wanneerbietenwordengeteeld onder constante omstandigheden,diegunstigzijnvoor devegetatieve

- 3ontwikkeling,danblijvenze steedsbladerenvormen.Deuiteindelijke grootte
vandebladerenenhunaantal isinovereenstemming metdegenetischesamenstellingvanhetrasenhetklimaat (temperatuur,lichtintensiteit,daglengte)
waarindeplantgroeit.Debladerenwordenouderenstervenafenditblijft
zodoorgaanwanneer deomstandighedennietveranderen.Onderdezelfdeomstandighedenzalb.v.tomatenzaad ontkiemen enerzullenzichbladeren enbloemen
ontwikkelen.Debloemenzullenvruchtzetten enafrijpen.Bijbietenwordt
afhankelijkvandemilieuomstandigheden,eenbepaald suikergehalte inde
wortelbereikt,datverder constantblijft. "Suikerstapeling"en "afrijping"
tredenniet op.Degroeivandebietblijft onderdezeomstandighedendoorgaanmet eensnelheid dierechtevenredig ismetdehoeveelheid suiker die
gevormd wordt inovermaat vandebehoeftevoorloofgroei.
"Afrijping"enverhogingvanhet suikergehalte gebeurtwelwanneerde
omstandighedenveranderen nl.lagere temperatuur,vooral 'snachts(59),
korteredagenN-gebrek,waardoor devegetatieve groeivandewortelen
vooral debladontwikkelingminofmeer totstilstand wordengebracht.De
"afrijping"inhet eerstelevensjaarvandebietwordt dusvolgensUlrich
gekenmerkt dooreenalsgevolgvanuitwendige omstandigheden (lagetemperatuur,kortedag,N-gebrek)totstilstand komenvandegroei.
Wimmer,Lüdecke enSammet (68)verstaanonderrijpheid vaneensuikerbiet_diegroeitoestand,waarbij-bijoverigensruimvoldoendevoedingstoestand -deinhet eerste jaarterbeschikking staandeNnagenoegverbruikt
is,zodat debladeren tekenenvertonenvanzwak N-gebrek,nl.lichtgroene
totgeelgroeneverkleuring. Indeze toestand stervendebladerenviazuiver
geel lichtbruin gekleurd af.Opditmomentheeftdebietzijngrootste ontwikkelingbereikt,hetgeenblijktuithetfeit,datdoorlater oogstengeen
opbrengstvermeerdering meerverkregenwordt.Tenslottegaatdeopbrengst
dalen.Opditmoment gaatdebietbij'de afnemende temperatuur vandebuitenluchtendekorteredag,meer suikerverbruikendanhijzelfnogkanvormen

(69).
VandeSandeBakhuyzen (5)karakteriseerde derijpheid vaneenbietdoor
middel vande "schijfjesmethode".Hijsneed uiteenbieteenschijfvan1,2 cm
dikte,ongeveer2cmónderdekop.Uit deze schijfwerd eenradiaalbellcje
gesnedenvan1,2 cmbreed.
__ ^'schijf
vaatbundelringen
Pig.
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vaatbundels

plakjevan1mmdikte

- 4Het"balkjewordtmetbehulpvaneenmicrotoomverdeeld Inplakjesvan1mm
dikte.Van dezeplakjes,dieweefselsuitdebaatbundels enuithetinterzonaleparenchymbevatten,werdmeteenrefraotometer het percentage suiker ofdrogestofbepaald.Van deSandeBakhuyzenvond nubijeen"onrijpe"
biet aanzienlijkhogere suikergehalten inhetvaatbundelweefsel danin
hetparenchym (fig.2a).Bijeen "rijpe"bietwarendegehalten inde
beideweefsels nagenoeggelijk (fig.2b).
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Fig.2.Droge-stofgehaltenvandeweefselsvaneenKuhn Psuikerbietbepaaldvolgensde "schijfjesmethode",ontleend aanVandeSande
Bakhuyzen.
a= "onrijpe"biet,geoogst15juli
b= "rijpe"biet ,
"
14oktober
...
x=xyleen ph.=phloeem,vtbd =vaatbundelring,p= parenchym
Wekunnen'zeggen,datdebiet inzijnparenchym eenvoorraadschuur
opbouwt,diegevuldwordtmetsuiker.Isdeschuurvol,isdushetsuikergehaltevanhet parenchym nagenoeg evenhoogalsvanhetvaatbundelweefsel,danisdebiet "rijp".Eendergelijkvolledig "afrijpen"vondVan
deSande Bakhuyzen duidelijkbijeenvroeg suikerbietenras (Kuhn P)doch
niet bijeenvoederbietenras (Eureka). Inhetalgemeentreedtdit"afrijpen"bijvoederbietenvolgensVandeSandeBakhuyzen veelminder duidelijkopdanbijsuikerbieten. Weliswaarwordt ookbijvoederbieten
hetverschil insuikergehalte tussenvaatbundels enparenchym kleiner

- 5naarmate âebiet "rijpt",docherblijft altijd nogeenbelangrijkverschil
bestaan.
2.2Vernalisatie

'

Afhankelijk;vandemilieuomstandighedenkandebiet één-, twee-ofmeerjarigzijn (352,67).
Wanneerbletentijdensdebewaring aaneenlagetemperatuurworden
blootgesteld,tredenveranderingen opIndebiet,dietotgevolghebbendat
debietna'debewaringondergroeibijlangedaggaat schietenenzaad,vormen.
Ditproceswórdtvernalisatie ofkoude-inductiegenoemd.Daarnaast speelt
ookdedagléngtetijdensdegroeiInhet tweede jaareenrol,dezg.daglengte-inductle.Vooraldeinvloedvandetemperatuur ophetschietenIs
vrijveelonderzocht.
Shaw C+5)vond datvoordeovergangnaarhetgeneratieve stadiumeen
temperatuurvereist is,dieligt tussen2,5°Cen10°C.Wanneerdebletenbij
hogeretemperatuurwerdenbewaard trad geenschietervorming ppenookniet
bijlager temperatuur,b.y.1°C.Shawmeendedatdebletenbij'dezelage
temperatuur inrusttoestand bleven,dochwaarschijnlijk heefthijnietlang
genoegbijdielagetemperatuurbewaard.Bewarenbij0Cheeftechterook
volgens andere onderzoekers (6,58,65)vrijwelgeenkoude-inductie totgevolg. Pack (40)vond,datdegunstigstebewaartemperatuur voor Inductievan
schieters insuikerbieten ongeveer4,5°Cwas,hetgeen,inovereenstemming is
metderesultatenvanGaastra (l8,19)enVanRoon (42).Bijbewaringbij
0,5°Ckreeg Packweliswaarminderzaadvormingenschieters danbij4°C,doch
nietvolledigachterwegeblijvenvanzaadvormingzoalsShaw.
Pack (39)vondverder,datbletendiebijdevoorzaadproduktie optimale
temperatuurvan+ 4 ° C gevernaliseerd waren,bljvroeguitplanten (mrt.-april)
debeste-z'aadvormlnggaven,dochbijlaatuitplanten (juli)somszelfsvegetatiefbleven.Doordehogetemperatuur indezomerkondevernalisatieweer
tenietwordengedaan.
"SteenbergenGarner (48)constateerden,dateenbepaalde gemakkelijk
schietendebietenstamtotbloeigebrachtkonwordenbij22,5°Cbijgebruik
vancontinulichtvanhogeintensiteit.Debloeitrad nietopbij22,5°C
wanneer deplantenwarenblootgesteld aandagelijkse llchtperiodenvanl8
uur,dochwelbij15°Cenl8°C onderl8uurbelichting perdag.Metcontinu
lichtnamdeperiodevanklemingtotbloeiafnaarmate detemperatuurhoger
was, nl.
65dagenbij15,5°C
48 "
" 18,-c-c
39 "
" 22,5°C
Debietbleekeenuitgesprokenlange-dagplanttezijnmeteenvrijlagevoor
zaadvorminggunstige temperatuur.Bijcontinulichtkanzaadvorming verkregen

- Gwordenbijhogeretemperatuur danbijkorteredag,hetgeeninovereenstemming ismetderesultatenvanWellensiek (65,66).
Owenc.s. (37)werktenmeteenzeerschieterresistent suikerbietenras,datna3maandenbewaringbij+2°Cnoggeenschietersgaf,behalve
wanneer deplantenwerdenovergebracht ineenomgevingmetlagetemperatuurenlangedag.Vierdendebietenlangerbewaard, nl.172dagen bij
2°C,dangingen alleplantenschieten,zelfswanneer zeineenkasmet
kortedagenhogetemperatuurwerdenovergebracht.Blijkbaarwerd bijde
langebewaringbijlagetemperatuur tenslotteeenhogegraadvankoudeindüctiebereikt,zodatdebietenbokinongunstige omstandighedennog
gingenschieten.
Chroboczek (12)vond eveneens,.datzoweldaglengte-inductie alskoudeinductiehetreproductieve procesbijbietentoteengoed eindekunnen
brengen.Verdervond hij,dathetvernalisatieproc.esomkeerbaar is.Reeds
gevernaliseerdebietenkondenweergedevernaliseerd wordendoorzein
eenkasteplaatsenbijhogetemperatuur enkorte dag.Bleten,diena
koude-inductie enige tijd bijlangedag (l8uur)enl8°Cwarengeplaatst
gingenschieten.Doordezebietenvervolgens,bijhogetemperatuur (25°C)
en'kortedag (8uur)teplaatsen,gingenzeweervegetatiefverder groeien
ondervormingvan"luchtbieten"..
Volgens-Stout (50)wordt demaximale koude-inductiebereiktbijeen
temperatuur hogerdan6Cendichtbij10°C.Dithangt echtersamenmet
deduurvandebewaringofdetijdidatdeplantenaandelage temperatuur
wordenblootgesteld.Devernalisatie kanoptredendoordebieten,nadatze
eenzekerematevanvernalisatie (koude-inductie)hebbengehad,aanhoge
temperatuur-bloot testellen.
Aangezienkoude-inductie bijbleten.slechtsbijvrijlagetemperatuuroptreedt,lijkthetwaarschijnlijk,datdanbepaalde stoffenworden
gevormdof opgehoopt,dieleiden totschietervorming enbloeiendatbij
hogere temperatuur deze stoffennietwordengevormd oftochminstensniet
worden opgehoopt.Bijkortebewaringneemtdegraad vankoude-inductie
toebijhogeretemperatuur,binnenhetgunstigetetnperatuurbereik.Hetis
daaromwaarschijnlijk,dathierbijbiochemische processen'optreden,die
versneld wordendoorhogeretemperatuur.Ookdeomkeringvandekoudeinductie,dédevernalisatie,wordtversneld doorhogere,temperatuur..Zo
vond Stout (50)reedseenbelangrijke verminderingvande schietervorming
doorgevernaliseerdebieten21dagenbij24°Cte.bewaren.Door;bewaren
bijl8°Cwerd eenaanzienlijkgeringerevermindering verkregen.Bijlage
temperatuur (2°C)gaatdekoude-inductie aanzienlijklangzamer danbij
ietshogeretemperatuur (7° c ), dochopdenduur,bijlangebewaringb.v.
170dagen,wordt eenveel sterkere inductieverkregen,zódatdande
bietennog schieten onderongunstigeomstandigheden (kortedag en hoge
temperatuur'),'
.
'••.-.

-7Samenvattend kangezegd worden,datbijbieten inhetalgemeenvernalisatieoptreedt tussen1°en10°C.Ditprocesgaatvluggernaarmatedetemperatuurhoger is (dichterbij10°C),dochopdenduurwordt dehoogste graad
vankoude-inductie bereiktbijlagere temperatuur. Devernallsatletreedtop
bijeentemperatuurhoger danl4°censneller naarmate detemperatuurhoger
isendedaglengtekorter.
Chroboczek (12)heeft aangetoond,datde invloed vandekoudeteehandellng
opdeschietervormingwaarschijnlijkgelocaliseerd isinofnabijhetgroeipunt. Plantendiebijbetrekkelijkhogetemperatuurwordengekweekt,konden
tochtotzaadvormingwordengebracht,doorhetgroeipunt tekoelen.Ditwerd
gedaandooreendunnerubberslang,waardoorheenkoudwater stroomde,rond
dekopvandebiet indeokselsvandebladeren teleggen.Afkoelenvande
staart ofvanhetmiddenvandebiethad geeneffect.
Knott (25)heeftaangetoond,datdeinvloed vanhetlicht opdeschietervormingwaarschijnlijk eweneensindeomgevingvanhetgroeipuntgezochtmoet
worden.
Door Stout (51)werd deredoxpotentiaal endecatalase-activiteit bepaald
vandeweefselsappenvandelenvandebiet indenabijheid vanhetgroeipunt.
Hetbleek,datzowelkoude-alsdaglengte-inductieeenduidelijke verandering
vanderedoxpotentiaal vandeweefselsappenveroorzaakte.Dezeverandering
ginginderichtingvandemeer gereduceerde toestand naarmate inductienaar
degeneratieve ontwikkelingwasopgetreden.Ookdecatalase-activiteit nam
toenaarmate ermeerinductie eneentoenemendegereduceerde toestand van
deweefselsappenwasontstaan.
Stout (51)ginguitvandevolgende overwegingen.Doordeuitwendige
omstandigheden, temperatuur endaglengtewordtdebloeivanbietenbepaald.
Debloeivorminggaatooksamenmetverschillende interne factoren,dieo.a.
samenhangenmetdeademhalingsintensltelt,de catalase-activiteit ende
redoxpotentiaal vanbepaalde delenvandeplant.Het isdanookteverwachtendatdeovergangnaardegeneratieve fasegecorreleerd zalzijnmetveranderingen Indeoxydatie-reductlebalans,Immers:
a.de aard vandemilieufactoren temperatuur enlichtveroorzaaktveranderingenindeenergiewaardenwelkegewoonlijkmet oxydatle-enreductieprocessenIndeplantsamengaan;
b. het feit,datdestimulansvoorgeneratieve ontwikkeling doorentenkan
wordenovergebracht C+9), terwijl tochgeen "stimulerende hormonen"konden
wordengeëxtraheerd ofovergebracht,wijst erop,datdestoffendiedit
effectveroorzakenzeerlabielzijnenIndelucht snelwordengeoxydeerd;
c.deademhalingsintensltelt iseenfactor,diewaarschijnlijkmetbloeiinductletemakenheeftendietevenseenveranderinggeeftindeoxydatle-reductiebalans,omdatheteenoxydâtIeprocesis.
'Indetegenwoordigevoorstellingvanreversibele oxydatle enreductie

isdegereduceerde staatrelatiefrijkaanelektronen enarmaanprotonen
(positieve kerndeeltjes),dusrelatiefnegatief inredoxpotentiaal,terwijl degeoxydeerde staatrelatief arm isaanelektronen-noginstaat
andere elektronen optenemen-dusmeteenpositieveredoxpotentiaal.
Volgensdezezienswijze isademhaling eenproceswaarbij opgeslagen
voedsel datingereduceerde staatverkeert enrijk aanelektronenis,
atomenofgroepenvanatomenafgeeftdierijkœn elektronenzijn,voor
cotiïbinatiemet Og-eenelektronacceptor -endaarbijgeoxydeerdwordt.
Fotosynthese iseenproceswaarbijdsplant elektronenarme groepen (C0?)
opneemt endezemetbehulpvanenergie indevormvanlicht omzet inverbindingendierelatiefelektronenrljk-meergereduceerd -zijn.Bij
beideprocessenzijnenzymennoodzakelijk.
De correlatie tusseneentoenemende catalase-activiteit eneentoenemendegereduceerde toestand wordt doorStout (51)alsvolgtverklaard:
Catalaseheeftdeeigenschapperoxydenenwaarschijnlijk ookanderemoleculairegroepenofradicalen dieelektronenkunnenaccepteren,inhetalgemeendusoxyderendestoffen,tereduceren.Eenhoge catalase-activiteit
moet oxyderendeverbindingen dusopeenlaagevenwichtsniveauhouden en
resulteren ineenrelatiefgereduceerde toestand.Eenkoudeomgevingvermindert deademhalingsintensiteit -eenoxydatleproces -aanzienlijk.
Het isgebleken (52),datbietendieeerst ineenkoude omgeving
zijnbewaard endaarnazijnovergebracht ineenwarmereomgeving,een
grotere ademhalingsintensiteit hebbendanovereenkomstigebietendie
steeds indewarmereomgeving zijnbewaard enopademhalingsintensiteit
onderzocht.Dit lage-temperatuur- "carry-over"-effectgaatverlorenwanneerdebieteneenpaarwekenbijdewarmereomgevingzijnbewaard.De
ademhalingsintensiteit lijktgecorreleerd tezijnmetdetoe-of-afname
vandekoude-inductle.
Het iswaarschijnlijk, dat erindelange,uitvele biochemische
processenbestaande ademhalingscyclus,bepaalde processenzijn,dieeen
anderewarmtecoëfficlënt (Q10)enduseenverschillende reactiegraad op
delage temperatuur hebbendandeanderebiochemische processenuitdeze
cyclus,waardoor bijdekoud bewaardebieteneentoestand vanonevenwichtigheid kanoptredenvergelekenmetdewarmbewaarde.Hoehetmechanisme
vandeze processenookverloopt,degegevenswijzenerwel op,datde
voedselvoorraad van totbloeivorming geïnduceerdebietensnellergeoxydeerdwordtdoorhetademhalingsproces dandevoorraadvannietgeïnduceerdebieten.Ditwijstweer opeenmeergereduceerde toestand vandedoor
koudebehandelingoflangedagtotbloeivorminggeïnduceerdebieten.
Interessant is,datreedsStrohmer (53)rond 1900deoorzaakvan
hetschieten derbietenzocht ineenverstoringvandewerkingvande
ademhalingsfermenten. Hijzagdatbieten,diebijlagetemperatuur worden

bewaard latergaanschietenenvond,datbijlagetemperatuur deademhalingsintensiteit snel afneemt.Dewerkingvanbepaaldeenzymen neemt echterminder
snelaf,waardoormeerhexosen (reducerende suikers)wordengevormd daner
verbrand worden.Erontstaat duseenophopingvanreducerende suikers,die
eengrotere osmotischewaardehebbendansaccharose.Hierdoor treedtvolgens
Strohraereenverstoring opvanhet osmotisch evenwichttussenwortel enblad,
waardoor debietbijlateregroeigaatschieten.
•- . , . . - '
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3.Methodenvoorbewaringvanvoedingsstoffen
Deboerverbouwt voederbieteninhoofdzaaküm zetegebruiken alsveevoeder
gedurende destalpëriode.
Inbepaalde delenvanEngeland waar dewintervrijzacht is,ishetvolgens
Castle (11)heelgoedmogelijk debietengedurende dewinter ophet land inde
grond telatenstaanenterooiennaarbehoefte.Hijvondbijeengewasvoederbieten,datgedurende dewinter indegrond werd gelaten,slechtszeergeringe
verliezen enookdesmakelijkheid vandebietenbleeftoteind apriluitstekend.
Degröndtemperatuurop10cmdieptevarieerdevan+1°Ctot+9°C.Injanuari/
februarilagergedurende 18dageneensneeuwdek.Delaagste luchttemperatuur
was -8°C.Deverklaringvandezegunstigeervaringmoetvooreendeelgezocht
wordeninhet feit,datCastleeenhooggehaltigrasgebruikte (nl. Pajbjerg
RexXmet20$droge stof), datbovendien slechtsZeerweinigbovendegrond
uitsteekt.
InNederland wordendevoederbieten inhetalgemeen inoktober enbegin
novembergerooid.Hoeweldebietenzolangzenogalsgewas indegrond staan
vrijwatvorstkunnenverdragen,istochbijrooienindetweedehelftvannovembergevaarvoorbevriezennietgeheeluitgesloten.Tijdens devorstperiodevan
21-24november 195Óhebbenb.v. heelwatvoederbieten,die toennognietgerooid
waren,zoveelvandevorstgeleden,datzelater,toenzewarengerooid eningekuild vrijspoediggingenrotten.
AangezienhetinNederland noodzakelijk isdebietenvóórdewinterte
rooienomdatzeandersgevaarlopentebevriezenenverlorentegaan,moetenze
gedurende dewinter enhetvoorjaarwordenbewaard. Hierbijgaathet er.voorde
boer om,daterzoweinigmogelijkvandeinde oogstgewonnenvoederwaarde
tijdensdebewaringverlorengaat.Inprincipe isbewaringvandevoederwaarde
inwaterrijke produktenopverschillendemanierenmogelijk.
3.1 Diepvriezen
Doorhetgeoogste produktbijzeerlagetemperatuur tebevriezen,wordt
bederfvoorkomenenwordenchemische omzettingenvrijwelvolledigtotstilstand gebracht.OnderNederlandseomstandigheden iseendergelijke methode
voor een "bulkprodukt"als'voederbietenechterveel teduur.
VolgensVajna (ól)wordt deze methode echterwél insommige streken
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invallenvandestrengeenaanhoudendevorst nietmeerheeftkunnenverwerken,laatmenbevriezen.Aanheteindvandewinterwordenzebijhet
ontdooien snelverwerkt.
3.2 Conserveringmetgiftigestoffen
DoorS'chering-KahlbaumA.G. (44)ispatent aangevraagd opeenbewaarmethodsdteb,v.
ta
prfceipeMigeschikt isvoordebewaringvansuikerbietenvoerde
suikerfabrieken.Demethodebestaathierin,datmendebieten fijn..-.hakselt«1
bewaart onderluchtafsluitingentoevoegingvannarcotischwerkendemidde]gnalschloroform, .ethyleenbromidee.d.Debietenmoetenhierbijfijn
wordenversneden opdathetnarcoticum dehelemassagoed kandoordringen.
OoknamaandenlangebewaringtradenvrijwelgeenverliezenopenkanvolgensSchering-KahlbaumA.G.opdenormalewijze suikeruitdepulpworden
bereid.Tevenskandaarbij'hetgrootstedeelvanhetgebruikte narcoticum
weerwordenteruggewonnen.Voor zover onsbekendwordtdezemethode inde
suikerindustrienooit toegepast.Eendergelijkemethodewordtwel algemeen
toegepast bijdefabricsgevanjams e.d.Wanneer indezomer grotehoeveelhedenaardbeien,bessen,frambozen e.d.worden afgeleverd aandefabriek,
wordendevruchtenvoorlopiggeconserveerd metbehulp•vanSO .Nasamenbrengenvanvruchten,water enS0 2 ontstaatvruchtenpulp,eenproduktdat
langetijd houdbaar is endat opelkgewenst tijdstiptotjamkanworden
verwerkt.
Voorbewaringvanvoederbietenkomteendergelijkemethodeechter
niet inaanmerking,omdat eenfabricageproces nodigisomhet toegevoegdevergif weer'kwijtteraken,waardoor zeveel teduurwordt.
3.3 Conserverendoor drogen
Eengoedemethode omdevoederwaardevanoogstprodukt.en inhetalger
meentebewaren,bestaat inhet drogenvanhetprodukt.Menzoudebieten
kunnen fijnsnijdenendrogen enhetgedroogdeproduktvervoederen,zoals
ookwelmetgedroogdesuikerbietenpulp gebeurt.Opdezewijzezoueengoed
bruikbaar produktverkregenkunnenwordendatgemakkelijkvervoederd kan
worden.Aangezienbietenechter zeerwaterrijk zijn,zijndekostenvan .
dezemethodeveel tehoogötnpraktischrendabel tekunnenzijn.
3.4Ensileren
Eenvoor depraktijkbruikbare -enwanneermenbevrorenbietenheeft
demeest geschikte-methode omdevoederwaardevanbietentebewarenis
het ensilerenvandegehakselde bieten,aldannietsamenmet anderevoedermiddelenzoals tarwekaf ofluzernehooi e.d.Dezemethodelevert een
uitstekend produkt,datgraagdoor hetveewordt opgenomen.Dever-
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De sap-engistingsverliezenzijn altijd welhoger dan30$enkunnenzelfs
wel 50$vanöegeënsileerdevoederwaardebedragen.
3.5Bewarenvanhetlevend produkt
Velelandbouwprodukten,zoals aardappelen,bieten,koolrapen,wortels
enz.kunnenzonderveelkostenvrijlanglevend wordenbewaard. Inhetalgemeengaatdituitstekend entredenookslechtsvrijgeringeverliezenop.
Aangeziendeboer zijnbietenjuist indestalperiodewil opvoerenenhijze
dusnieterglanghoefttebewaren,isindenormale landbouwpraktijk levend
bewarenvandebleten debesteoplossing.
De problemendiebijditlevend bewarennaarvorenkomenzijnhetonderwerpvanonsonderzoek.
^-Levensprocessen inlevendeplantedelentijdens debewaring
Bijbewaringvanlevencfeplantenofplantedelenzoalsbietentredenlevensprocessenopdieverliezenen/ofmoeilijkhedenkunnenveroorzaken.
k.l Transpiratie
Door transpiratie,dusverdampingvanwater treedtverlies aanverse
massa op.Voordeboerdiezijneigenbietenbewaart,isditverliesop
zichzelfvangeenbetekenis,immers,ditverliesbetekent noggeenverlies
aanvoederwaarde.Indirectkanwaterverlies (uitdroging)echterwel grotere
verliezen aanvoederwaardeveroorzaken,omdatuitgedroogde bieteninhet
algemeenminderhoudbaarzijn (3).Wanneer deboerbietenbewaart omzein
hetvoorjaar teverkopen,betekent transpiratie vanwaterweleendirect
verlies,aangezienbietenvrijwel altijd naargewicht ennietnaardrogestofgehaltewordenverkocht.Transpiratiebrengtookduidelijkeverliezen
meebijandereproduktendienabewaringverkochtworden,zoalsaardappelen,
fruit enz.
Hetgewichtsverliesdoor transpiratie isafhankelijkvandevolgende
factoren:
a.Debewaarduur.Bijlangerebewaring inhetalgemeenhogereverliezendoor
verdamping.
b.De aardvanhet oppervlakvandeplant.Deschilvanaardappelenverkurkt
(27),waardoor zeveelminderuitdrogendanbieten.Artschwager (1)vond
bijaardappelen dat eentemperatuur van21°C eneenrelatieve vochtigheid
van95$deoptimumomstandighedenzijnvoor snellekurkvorming.Omdekurkvormingtebevorderenwordtbijgroengerooide,aardappeleneenzg.
"Curing"toegepast (36), diehieruitbestaatdatmendeaardappelentwee
wekenbijongeveer15°Cbewaartvóórdeeigenlijkebewaringbijlage
temperatuur.Eendergelijke "Curing"heeft bijbietengeenzin,omdat
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ookslechtsweinig langsamer dandievaneenevengrootvrijwateroppervLâc
c.Hetverschil indampspanning indeplant eninderuimte.Hetverschil in
dampspanningbinnen enbuitendeplant isvangrotebetekenisvoorde
transpiratie.Dedampspanning indeintercellulairenvandebiet is bijnaaltijd nagenoeggelijkaanhetverzadigingspunt (62),zodat alleenin
eenzeervochtige omgeving geenvochtverlies optreedt.Zelfskandebiet
danwelwater opnemen.
d.De temperatuur.Vanbelang isvooral dat eenbiet,doorzijnademhaling,
warmer isdandeomgeving,waardoor deverdamping zeergrootkan.zijn.
Willenwe tijdensdebewaring detemperatuurvandebietenomlaagbrengen
doorventilerenmetkoudebuitenlucht,dantreedt zelfsnogverdampingop
wanneer metverzadigdekoudeluchtwordt geventileerd.Dewarmerebieten
hebben nl. eendampspanningwelkeovereenkomtmetdeverzadigdewaterdampspanningbehorende bijdietemperatuur.Dedampspanningvandekoudere
buitenlucht daarentegen Islager.Door contactmet debietenwordtdeze
lucht opgewarmd,waardoor zenietmeerverzadigd is.Debietenzullen
danwaterdamp aandeluchtmet lageredampspanning afstaan.
e.Sterkeluchtbeweging.Door sterke luchtbewegingwordtdeverdampingbevorderd,omdathetvocht dansneluit hetgrenslaagjebijhetbietoppervlakwordt afgevoerd.
H-.Z Ademhaling
Door ademhaling gaat droge stof (bijbieten inhoofdzaaksuiker)verloren,doordat dezewordtverbrand onder opnamevanO2enafgiftevanCO2.
Bijverbrandingvan eengrammoleculeglucosekomt 67^cal.warmte vrij,
waardoor debietenwordenverwarmd.Dit feit isvangrotebetekenis omdat.'
het enerzijds debietenbeschermt tegenbevriezen indekuil, anderzijds
echterverhogingvandetemperatuur endaardoorversnellingvandeademhaling tengevolgeheeft,hetgeendoordehieruitvoortvloeiende toenemende
warmteproduktie tenslotte "broei"tengevolgekanhebben.
Ademhaling iseennormaal levensverschijnsel vaneengezondeplant.
Willenwe debietgezond bewaren,danzullenwesteedseenzekere ademhaling
moetentoelaten.Wordt de ademhalingverhinderd,b.v.doorgebrek aanzuurstof,dan treedt anaerobe ademhaling ofgistingop,diespoedigbederfen
rottingtengevolgeheeft.
^.3Spruitingenwoitelvorming
Tijdensdebewaringvormenbieteninhet algemeenspruitenenfijne
zijworteltjes.Dituitlopenvindt plaats tenkostevandevoedingsstoffen
diein debiet aanwezigzijn.Spruiting enwortelvorming gaanonvermijdelijkgenaard metenigverlies aanvoedingsstoffenendienendusbeperktte
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bijhogere temperatuur engroterevochtigheid.Bijaardappelen.kandespruitingbelangrijkeverliezenveroorzaken,mede ookdoorverminderingvande
kwaliteit.Bijbietenisditvrijwel nooithetgeval,ondankshetfeitdat
zegeen "rustperiode"hebbenzoalsaardappelenendusreedsvandeaanvang
afkunnenbeginnenmetspruiten.Hetdroge-stofgehaltevandespruitenbij
bieten iszeer laag (4-8%)enhetversgewicht ervanverzinkt,meestal inhet
niet tenopzichte vanhetgrotebietenlichaam (meestalminder dan 1%), zodat
het totalegewichtsverlies aanspruitenmeestal alszeerbijkomstigbeschouwd
.magworden.
Inhet algemeenwijst eenzekerematevanspruiting opeengezonde
levensactiviteit vandebiet enalszodanigblijktzemeestal danooksamen
tegaanmet eengoedebewaring.Eenbescheidenmatevanspruiting isdaarom
bijbietenliever danals "onvermijdelijkkwaad" alseenuitingVandegewenstegezondheidstoestand optevatten.
4.4Vormingvan "volatiles"
Bijdeademhaling komtCO en.H0vrij.Daarnaast kunnenmededoor
fermentatieve processenookgeurstoffen,zg. "volatiles"-vluchtigebestanddelen,nietCO ofH„0-wordengevormd.Bijappels isb.v.bekend deafscheidingvanethyleen (16,17). Door aardappelenwordenvolgensBurton (10)
vluchtige organischebestanddelen ontwikkeld,diedespruitingvandeknollen
remmen.Hijvermoedt,datdezebestanddelen zowel ethyleen alsN-amyl-alcoholbevatten,welke stoffenbeidedespruitingvanaardappelenremmen.
Waarschijnlijkmoetdeverminderingvandespruiting dievroegertoegeschrevenwerd aandeC02-ontwikkeling,toegeschrevenwordenaandezetweevolatiles.
üiteenoogpuntvanverlies aanvoederwaardezijndeze afscheidingen
vangeenbetekenis,omdathet omzeergeringe,nauwelijksmeetbarehoeveelhedengaat.Indepraktijkvandebewaringkunnenzeechtereenzeerbelangrijkerol spelen.Zoisbekend,datdeehtyleenafscheidingdiebijrijpende
appels optreedt,derijpingendaardoor ookderottingvanandere appels
zeer kanbevorderen (24).VolgensBurton (10)zijnaardappelenmiddenin
dekuilvaakminder gesprotendandieaandebuitenkant,alsgevolgvande
vormingvanvolatiles.
Bijbietenisonsomtrent afscheidingvanvolatiles nietsbekend en
ookniet ofzulkestoffeneventueeldehoudbaarheid-beïnvloeden.
4.5Enzymatische activiteiten
Door enzymatische activiteiten,diemeestalnauwverbondenzijnmetde
stofwisselingsprocessenenevenalsdezegrotendeelsbepaaldwordendoorde
temperatuur,kandekwaliteit vandebewaarde produkten sterkwordenbeinvloed.
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ookb.v.hetoptredenvandezg. "koudeschade"bijappels.
Bijaardappelenkanhet optredenvan "blauw"wordenverminderd door
deaardappelenvóór zeuitdebewaarcellen tehaleneerstte.verwarmen
tot10à15°C(56).
Bijbietentredenzoalswezagenbijbewaring indekouprocessenop,
dienoodzakelijk zijnomdeplantvandevegetatieve indegeneratieve
faseovertebrengen.Eendergelijke activeringvanbepaalde processen
doorbewaringbijlagetemperatuurvindenweb.v.ookbijbewaringvan
pootaardappelen,zonder dathiervaneigenlijkevernalisatiesprakeis.
Pootaardappelen,diebij4Cwordenbewaard gevenlaterbetere opbrengsten
danwarmbewaarde (b.v.8°C).
Bijbewaringvansuikerbietenvoorsuikerfabricageisvanbelang,
dat tijdens"debewaringdesaccharosevoor eendeelwordt omgezet in
hexosen,dievoor dewinningvanwitsuikerverlorenzijn.Verder neemt
hetgehalte aanraffinose toeenwordeneiwittengedeeltelijk omgezet in
aminozuren,waardoor hetgehalte aanschadelijkeN-verbindingentoeneemt
(13).Eenenanderheeft totgevolg,dat.deverwerkingskwaliteit vanbewaarde suikerbieten-desuikerverliezen diedoordeademhalingzijnontstaannogbuitenbeschouwing gelaten- aanzienlijkminder isdandievan
nietbewaardebieten.Bijvoederbietenvindendergelijkeprocesseneveneensplaats,dochhierbijzijnzevangeenbelang omdat devoederwaarde
ernietdoorwordtbeïnvloed.Bijaardappelenkandoorzg."opsuikeren"
deconsumptiekwaliteit wordenverminderd,zonder datoverigens devoedingswaardewordtgeschaad.
Voor devoedingswaarde zijndieomzettingenvanbelangwaardoorhet
vitaminegehalte wordtverminderd.
VolgensReestman (i+l)neemtbijaardappelenhetgehalte aanvitamine
Cdirectnadeoogstsnelaf.Daarna,tijdensdeeigenlijkewinterbewaring,isdeafnameechter nietgrootmeer.VolgensStuivenberg (56)nam
hetvitamine C-gehaltehetmeest afbijdieaardappelen dieoorspronkelijkhethoogste gehaltehadden,zodatnadebewaringdeverschillentusseneenaantalrassennietzogrootmeerwaren.Debewaarmethodehad vrijwel geeninvloed opdedalingvanhetgehalte.Nadebewaringwashetgehaltenogongeveer 10mgvitamineCper100gknollen. Nicolaisen-Scupin
(35)vermeldt eendalingvanhetvitamine C-gehalte tijdensdebewaring
met ongeveer 20$vandeoorspronkelijkewaarde.Smithen Paterson (46)
vondendat inhetvoorjaar eendeelvandevitamineC-voorraad vande
knolwordt opgehoopt indejongespruiten.
Mathot (34)vond tijdensdebewaringbijuien aanvankelijkeendaling en,laterwanneer deuienmin ofmeer gaanuitlopen,weer een stijgingvan hetgehalte aanvitamineC.
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staand•overzicht, ontleend aan de Tuinbouwgids 1959, zijn de gehalten aan
enkele vitaminen weergegeven inmg per 100 g vers materiaal van tafelbieten
(kroten)en ter vergelijking van enkele andere Produkten.
Gehalten aan vitaminen inmg per 100 g vers materiaal
gewas
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-
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-
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•

i 0,03
! 0,07
! 0,03

•nicotine-i
:vit.C
£ zuur
0,1
0,03
1,2
0,04
,0,8
0,03
0,6
0,03
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10
15
30

• 8
10

We zien dat bij kroten het gehalte aan caroteen en vitamine A verwaarloosbaar is.De gehalten aan vitaminen van de B-groep, uitgezonderd nicotinezuur, zijn ongeveer van dezelfde orde van grootte als bij koolrapen en uien.
Het gehalte aan vitamine C is even hoog als van wortels enuien, doch aanzienlijk lager dan bij koolrapen.
Volgens Wachholder (64) bevatten koolrapen gemiddeld 40 mg vitamine C
per 100 g verse massa enligt het gehalte bij voederbieten tussen 4 en 4,7Hg.
Bij bewaring ging het vitamine C-gehalte zowel bij voederbieten als bij
koolrapen met ongeveer 10$ achteruit. In maart-april bevatten de koolrapen
nog 35 en de bieten nog 3,5 mg vitamine C per 100 g. vers materiaal. De
achteruitgang is dus niet erg verontrustend.
Langley c.s. (29) vonden, dat wanneer wortels gedurende vier wintermaanden in een kelder werden bewaard er vrijwel geen verlies aan vitamine A,
B en C optrad. Er leek zelfs een lichte toename aàn vitamine C te zijn gedurende de winter. De verliezen aan vitaminen waren echter zeer groot wanneer
de wortels in de herfst werden ingeblikt en na 6maanden geanalyseerd. Verse
bewaring is bij wortels dan ook de beste methode om het vitaminegehalte te
behouden.
Op grond van de hier vermelde gegevens mag worden aangenomen dat bewaring van voederbieten gepaard gaat met verliezen aan vitaminen. Waarschijnlijk zullen deze verliezen wel niet'groter zijn dan 5 à 20$ van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid.
De verteerbaarhëid van het eiwit in de biet zal waarschijnlijk niet
veranderen ofmisschien iets toenemen. Immers een deel van het eiwit wordt
gesplitst in aminozuren (13), wordt dus gemakkelijker verteerbaar. Overigens
is het gehalte aan ruw eiwit in"bietenzo laag, dat kleine veranderingen
in de samenstelling hiervan, niet van veel belang zij'ri. •
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goed verteerbare organische stof,inhoofdzaak suikerverloren.Volgens
verschillende opgaven (3,26, kf) vindtmenbijbewaringtot1aprileen
ademhalingsverliesaandroge stofvan8à15$vandeoorspronkelijk in
debietenaanwezige droge stof.Aangezien goedverteerbare organische
stofisverlorengegaanishetteverwachten,datdèverteerbaarheid van
deovergeblevendroge stofzalzijnafgenomen;immersnadebewaringis
errelatiefmeerruwvezel enasindedrogestofdanvóórdebewaring.
TiemannenWetzel (57)vondendanookbijhunkuilproeven eeniets
groter totaalverliesaanzetmeelwaarde (alsgevolgvanademhaling+rot)
danaandrogestof.
Wanneerwede formulevanMartinenGrambergen (33)(ZW=0,5^8x+
0,90,waarinxhetgehalte aanorganische stofindeversemassa is)toepassenopbietenmetb.v.12$drogestof,waarvan90$organische-en10$
anorganische stofis,enweverder aannemendattijdensdebewaring 15$
vandedrogestofindevormvansuikerverloren isgegaan,danvinden
we, datdezetmeelwaarde vandedroge stofvóór debewaring 57.2enna
debewaring 56,3ls - Volgens dezeberekening isdezetmeelwaardevande
droge stoftijdensdebewaring dusietsachteruitgegaan. Praktisch'zal
ditverschil echternauwelijksmeetbaarzijn.
OmditnategaanhebbenSteensb'ergenWinther(^7)deverteerbaarheidvanvoederbietenbepaald doormiddelvanvoederproevenbijkoeien.
Zededenditmetversebieten innovember enmetbewaardebietenin
januarien inapril.Hetbleek,datdevoederwaardevandedroge stof
vandebietennietmeetbaarwas achteruitgegaan. OokIsaachsen enUlvesli
(21)vondenbijkoolrapen datdeverteerbaarheid vandedroge stof tijdens debewaringnietmeetbaar achteruitging.Terverklaringhiervan
wijzenItaachsenenUlveslierop,datderuwvezel inkoolrapenvoorkoeien
vrijwel evengoedverteerbaar isalsdeK-vrije extraetiestoffen.Bovendienishetruwvezel enasgehaltevrijlaag.
Het isbekend,datbijherkauwerseengrotehoeveelheid suiker in
hetvoedsel degistingsprocessen indepensongunstigbeïnvloedt,waardoordeanderevoedingsstoffen,zoalscellulose (ruwvezel),mindergoed
wordenbenut.Suikerbieten zijndaaromvoorkoeien,integenstellingmet
b.v.voorvarkens,minder geschikt danvoederbieten.Hetishierom begrijpelijk,dateenwatlager suikergehalte opdedroge stofindebieten,
nadebewaring,bijdevoederproevenmetkoeien,geenmerkbareverminderingvandevoederwaarde tengevolgeheeftgehad.
Hetfeit,datdeverteerbaarheid endevoederwaardevandedroge
stofvanbewaardebietenpraktischgelijk isaandievanversebieten,
betekent,datwanneerwe deverliezen aanvoederwaardeuitdrukkenin
procentenvandeoorspronkelijkindelietenaanwezigevcederwaarde,we
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stof,uitgedrukt inprooentenvan'de oorspronkelijk indebieten aanwezigedroge
stof.Debijonsonderzoekgevondendroge-stofverliezerizijnrecht evenredig
metdeverliezen aanvoederwaarde.
5.Factorendiemoeilijkheden kunnenveroorzakentijdensdebewaring
5.1 Temperatuur
a.temperatuurbeneden0°C.
Bijeentemperatuur lager dan+1°Ckunnenbietenbevriezen,waarbijonderscheid dientgemaakttewordentussenhetreversibele "bevriezen"en
het irreversibele "doodvriezen" (55. €l). Deeerstezijnna (langzaam)
ontdooienweergezond.Hetpuntwaarbijbietengaanbevriezenligtbij
ongeveer -1°C.Bijdezetemperatuur begintde ijsvorming indeintercellulairenvandebuitenstelaagvandebiet.Hierdoor ontstaatwateronttrekkinguit decelwandenenPlasmolyse inde cellen,waardoor eengrotere
osmotische spanningvanhet celvochtontstaat.Opditmomentgaateerst
hetnog "vrijewater"indeintercellulairenvandiepere lagenbevriezen,
tenminstewanneer devorst slechtslangzaambinnendringt,b.v.bij-2°C.
Erzijndanreeds ijskristallenindebiet aanwezig,waardoor geen"onderkoeling"mogelijk is.Bijeentemperatuurvan-3°C is "doodvriezen"mogelijk.Aangeziendebieteenspecifiekewarmteheeftvanongeveer 0,85,
bezitzeeen aanzienlijkewarmtevoorraad.Er isduseenlangdurige intensieveafkoelingnodig omdetemperatuurvandebuitensteweefselcellen tot
-3°Ctekoelen,tenminstewanneer de (uitwendige)afkoelingnietzosnel
gaat,datdoordeinwendigewarmtegeleiding vandebietnietgenoegwarmte
nageleverd kanworden.Bijhet "groeien"vande ijskristallen indeintercellulairenwordt eerstwater aandecelwanden entenslotte aande cellen
onttrokken.De osmotischedrukhiervanneemt toe.Tenslotte slaande
eiwittenneerengaathetprotoplasma dood.Er isdangeensetnipermeabele
wand meer.Hetwater endedaarinopgeloste stoffentredennugemakkelijk
naarbuiten,waardoor bijontdooien eenzg. "biochemischechaos"ontstaat
(deenzymenwerken ongeordend doorelkaarheen)endebiet snelbederft.
Dit ishetechtedoodvriezen.Hetdoodvriezenbijbietenontstaatdus
nietdoorkristalvormingendaardoor kapotbrekenvandecellen.Wel kunnen
door deijsvorming indeintercellulairen de cellenlosgetrokkenworden
vanelkaardochdithoeft noggeendoodvriezen tebetekenen. Aandoodvriezengaatbevriezenvooraf.Wanneer detemperatuur vandebietniet
beneden-3°Cisgeweest,kunnenerwel ijskristallengevormd zijn inde
intercellulairen -bijlangdurige inwerkingvandekoudezelfstotinhet
hartvandebiet-dochdebiet isnognietdood.Dergelijke bevroren
bietenzijnnaontdooienweer gezond, tenminstewanneer dit:ontdooienlangzaamgebeurt. De nieuwewatertoevoer indecelmeet nl. geleidelijk
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diedoorendoorbevrorenwaren,blekenbijlangzaam ontdooientochnog
nietdood tezijn,dochbijsnel ontdooienwel.Hetdoodvrlezenvande
bietenisopzichzelfnietschadelijk,aangeziendaardoorhaast allelevensverrichtingen geremd worden,waardoor verliezen aanvoederwaardeworden
uitgesloten.Hetisdanookzoalsvermeld,eenzeergunstigebewaartnethode
wanneer detemperatuurverder constantbeneden-3°Cblijft.InhetNederlandseklimaat gebeurt ditniet.Naenkeledagenvorstbeginthetweerte
dooienendankomendeschadelijkegevolgenvanhet afsterven.Hethele
bietenweefsel valt inenkeleurenuitelkaar envormt eenvrij jachtterrein
voor allemicro-organismen.Debietenwordennuspoedigvlsqueus,geleiachtig.Volgens Colin enSimonet (1^)isditniet eengevolgvanhetbevriezen alszodanig,dochvandeinwerkingvan eencoccusviscosus-een
visqueusmakende coccus -zoalsb.v.Leuconostoc Mesenteroïdes,dieIn
suikerfabriekenwel insuikersappen voorkomt endaar dextraanmaaktten
kostevandesuiker.Voor suikerfabrieken zijndergelijkevisqueuzebleten
waardeloos,omdatzeverstoppingenveroorzakenbyhétfiltratieproces.
Bevroren:suikerbietenkunnendaarom alleen spoedig'nahet"ontdooiennog
verwerkt-wordentotsuiker.Wordendoodgevrorenvoederbieten tijdiggeensllëerd,dankandevoederwaarde noggrotendeels behoudenblijven,
lage'temperatuur,hoger dan0°C.
Wordenlevendeplantedelenbewaard bijeenlagetemperatuur dochhoger
dan0°C,b.v.bij0,5°of1°C,dankunnenverstoringenvandemetabolische
processen optredendiedekwaliteitvanhetprodukt ongunstigbeïnvloeden.
Bekend isb.v.dèzg. "koudeschade"bijappels,dieoptreedtwanneer ze
telangbijlagetemperatuurwordenbewaard. Ookkomthetvoor dathet
fruitnietmeernormaalrijpt.Onrijpebananenmoetenb.v.omeennormale
rijping teverkrijgenwordenbewaard bijminstens 17°C.Bijbletenworden
zoalswezagendevernalisatieprocessenvrijwel tot stilstand gebracht.
Bovendienwordenzedoorbewaringbijtelagetemperatuur opdenduurverzwakt,waardoor tenslottemeerrotoptreedt,
hogetemperatuur.
Doorbewaringbijtehogetemperatuur kunnenbelangrijkeverliezenworden
veroorzaakt. Fruitrijptbijhogetemperatuur inhet algemeensnel afen
gaatdaarna spoedigrotten.Worden aardappelenbijeentehoge temperatuur
bewaard,dangaanzedirectnaderustperiode zeersterkuitlopen,ze
wordenzacht (verminderingvankwaliteit)engaanspoedigtotrottingover.
Doorbewaringbijhogetemperatuurwordendeademhalingsprocessen inhet
algemeenzeer sterkversneld.Bijbieten tredendanzeerhogeademhalingsverliezen op (7,53» 6l)enookdespruiting enwortelvormingwordenzeer
sterkbevorderd (38).Doordatbijhogetemperatuur'deademhaling zosterk
wordtversneld,kunnen debietennogaanzienlijkwarmerworden,waardoor
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worden aangetast engaanrotten,waardoorweermeerwarmtewordtontwikkeld.Doordehieruitvolgende steedshogere temperatuur,kanhetnogniet
aangetastebietenweefsel afsterven,waardoor deenzymeninhunharmonische
werkingwordengestoord.Dehieruitvolgende "biochemische chaos"inde
bietenheeft tenslotteeenexplosievewarmteontwikkeling tengevolge,
hetgeen indepraktijk "broei"wordtgenoemd.VolgensVajna (62)ismen
het erniet overeens ofdit optredenvanbroei-overmatigewarmteontwikkelinggepaard metbederfvandebieten-eendirectgevolg isvande
verstoringvandenormale enzymwerkzaamheldvandebieten,danwelmede
veroorzaaktwordt dooreenverhoogde baeterieaetlviteit.Volgens aanwijzingenuitproefgégevensvanVajnazoueenverstoringvandeenzymwerkzaamheid debelangrijkste factor zijn.Afgezienvan "broeiverschijnselen",
zijndeverliezenbijbewaringbijhogetemperatuur (12-15°C)tochaltijd
belangrijkhogerdanbijlagetemperatuur (5°C).
5.2Vochtigheid

./...;

Devochtigheid van'hetmilieuiseenzeerbelangrijke factorbijdebewaring.Zoalswezagenwordt doorbewaren indrogeomstandigheden hetwaterverlies aanzienlijkvergroot.Belangrijker isechter,datuitgedroogde "verwelkte"bletenveelmindergoed houdbaar zijndannietuitgedroogde.Door
sterkuitdrogenwordendebuitenstecellagenveelvatbaardervoorrot(62),
Zekunnenzelfs afstervenendaardoor aanleiding geventotbroei.Uitgedroogde
bietenhebbenook'eenveelgrotere ademhalingsintensiteit dannietuitgedroogde (38,62), ondankshet feitdatuitgedroogdebietenminderspruiten.
Aanwezigheid vanvrijwater opdebietendient echtervoorkomente
wordenomdat dithetbinnendringenvanschimmels zoalsBotrytis cinereavergemakkelijkt.Bewaring ineenomgevingmetnagenoegverzadigde luchtlijkt
hetmeestgeschikt.
5.3 Het0-en.CO-gehaltevandelucht

- HV.

DoorverhogingvanhetCO-gehalte enverlagingvanhet 0-gehaltevan
delucht indebewaarruimtekandehoudbaarheid gevaarlopen (22).Bijde
zg. "gasbewaring"vanappelswordtmet opzetbewaard:bijeenCO-gehalte
vanb.v. 5$,waardoor dérijpingwordtvertraagd endehoudbaarheidwordt
Verbeterd.Verlagingvanhet02-gehaltealleenheeftweinig invloed opfruit.
Komthetgehaltebeneden 1%dangaatdenormale aerobe-ademhallhginde
regel overineenanaerobeenontstaan bijsmaken aisgevolgvanontwikkelingvanalcohol enacetaldehyde.Ookopde schimmelgroeiheeftverlaging
vanhet 0-gehalteweinigInvloed.Eerstbeneden 5$0 beginnenénkele
schimmels tereageren.Bijbewaringvan fruitheeftverhogingvanhet CO-
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.gehaltehetmeeste effect opdehoudbaarheid.Binnendevoorhetfruit
:..toelaatbare concentraties,diede10$CO inhet algemeennietteboven
gaan,heeftverhogingvanhet CO-gehalteweinig Invloed opdeschimmelgroei.
VolgensBraun (9)kunnenaardappelenzeerhoge concentraties CO verdragen,wel tot 10$, zonderdat ze inernstigemate gaanrotten.Deplantgoedwaardevandeknollen-gaat echterwel achteruit.Koolzuurgehalten tot
2 à3$wordendoor aardappelenechterzondermerkbare effectenverdragen.
Bijbewaring inkuilenenkelders indepraktijk,komt slechtszeldeneen
CO-gehaltevoorhoger dan0,5-1$,zodatvoormoeilijkheden indepraktijknietgauw gevreesd hoeft teworden.Hetzelfdegeldtvoorbewaring
vanbieten inpraktijkbewaarplaatsen. Ookbijbietenwordt de ademhaling
geremd doorhogereCO-gehalten (52)engaat daardoorbijlangerebewaringmeerrotoptreden (3),doch CO-gehalten tot 2%wordenzondernadelige:effectenverdragen.
5.'+Ziektenenaantastingen

"
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Door pathogèneschimmels,zoals Phomabetae envioletwprtelrotaangetastebieten,rotten tijdens debewaring door. Ookinernstigemate
door stengélaaltjesaangetastebietenrottenverder.Het.isblj.debewaring steedsnoodzakelijkuit-tegaanvangezonde enzominmogelijk
beschadigdebieten omziekteverwekkers zoweinigmogelijkkans tegeven.
Inhoofdzaaktreedttijdensdebewaringechterrotopdoorminof
meer secundaire,dusnietechteziekteverwekkendeschimmels,dieglo"baal
genomenniet instaatzijngezonde,krachtiglevendebieten aantetasten.
Zekrijgenpashun kans,wanneer doorminder goedeteelt-ofbewaarmethoden,debleten tezeerverzwakt zijnomnogvoldoendeweerstand tebieden.
5.5 Eigenschappenvandebiet

•'-.:••

Reedsbijeeneerste oriëntatie indepraktijkvalthet op,dater
boerenzijndiehunbietenbuitengewoonslordigbehandelen-slordig
koppen, aandegreepprikken,beschadigen enbreken-entochnooitlast
hebbenvanrot, terwijl andereboerenhunbietenzeerzorgvuldigbehandelen,beschadigingenvoorkomenenmet zorg Inkuilen,dochgeregeldveel
rothebben.Blijkbaar isdeenepartijbietenveel "sterker"dandeandereenishetresultaatvandebewaringinhogemateafhankelijkvande
eigenschappenvandebietendiewordenbewaard.
Gebleken isdatdeze "geschiktheidvoorbewaren"o.a.bepaaldwordt
doorhetras,doordecultuurmethoden,oogsttnethodenenbemestingvan
hetgewis éndoordevruchtbaarheidstoestand vandegrondwaaropdebietenzijn geteeld (2).

.
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6.Samenvatting
De biet iseentweejariggewas,dat inhet eerste jaar eenverdiktewortel
en/ofstengeldeel vormt,waarinhetreservevoedsel wordt opgeslagen.Alsgevolg
vandelagetemperatuur (vooral 'snachts)enoprakenvandeK-voorraad inde
grond,rijptdebiet aanheteindvanzijneerstelevensjaar af,hetgeenbetekent,
datdevoorraadschuur "biet"wordtopgevuld met assimilatenendegroeitot
stilstandkomt.
Wordt eenbiet tijdensdebewaringaanlage temperatuur (1-10G)blootgesteld,dantreden inwendigeveranderingen op,dietotgevolghebbendathijna
debewaring ondergroeibijlangedaggaat schietenenzaadvormen.Ditproces
wordtvernalisatie ofkoude-inductie genoemd.Het isgrotendeelsreversibel.De
bedoeldeveranderingen indebietkomeno.a. totuitinginderedoxpotentiaal
endecatalaseactivitelt vandeweefselsappenbijhetgroeipunt.
Levend bewarenvanvoederbletenisdebestemethode cmdevoederwaarde goedkoopenmetgeringeverliezen tebewaren.Innoodgevallen,b.v.wanneerdebieten
zijnbevroren,kanensilerendoeltreffend zijn.
Tijdens debewaringvanlevende plantedelenvindenverschillende levensprocessenplaats,waarvandeademhaling debelangrijksteisomdat daardoorvoederwaardeverlorengaat enwarmtevrijkomt.Door enzymatische activiteitenneemt
het gehalte aanvitamine CwaarschijnlijkIetsaftijdens debewaring.Devoederwaarde voorherkauwersvandeIndebieten overgeblevendroge stofgaatechter
nietmerkbaarachteruit.
Tijdens debewaring isdetemperatuur devoornaamste factor.Bijtelage
temperatuur (lagerdan-3°C)vriezenbietendood,bijtehogetemperatuurzijn
deademhalingsverllezenzeergrootengaandebletenspoedigrotten.Ookde
vochtigheid vanhetmilieuisvangrootbelang.Bietendrogengemakkelijkuit.
Uitgedroogde bietenzijnminderhoudbaar dannietuitgedroogde.Voor eente
hoogCO-en/oftelaag0-gehaltevandelucht indebewaarruimtehoeft bij
bietennietgauwgevreesd teworden.
Echtepathogèneschimmels enbacteriënspelenbijdebewaring eenondergeschikterol.KuilrotbestaatInhoofdzaakuit aantastingendoormin ofmeer
secundaire schimmels.Vangrootbelangvoor debewaringzijndegenetische
aanleg endetijdensdegroeiperiodeverkregeneigenschappenvandebiet,die
zijngeschiktheid voorbewarenbepalen.
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