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verhard is (verhard geldt niet voor muisverlading) en 

van een goede afwatering voorzien is. -  Op 1 m2 kunt u 

ongeveer 1,2 ton netto bieten storten (=±0,65ton/m3). 

- Zorg dat de bewaarplaats vrij van verontreinigingen is.

- Bestel tijdig en voldoende afdek- en 

bevestigingsmateriaal.

- De bietenhoop moet onder alle omstandigheden goed 

bereikbaar zijn voor zowel oplader als vrachtwagen.

- Rooi de bieten uiterlijk eind november.

- Let op de weersvooruitzichten, benut de rooibare dagen 

en wacht niet tot het laatste moment.

- Als er vorst voorspeld wordt, rooi dan voor de vorst.

- Het rooiadvies is ook bij bewaren: “hele biet en geen 

groen”.

- Voorkom tarra zoveel als mogelijk zonder de bieten te 

veel te beschadigen.

- Zorg dat er geen rotte bieten in de hoop komen.

- Maak de hoop niet hoger dan 2,5 meter om broei te 

voorkomen. 

- Vlak de hoop af en leg de hoop rond.

- Een langgerekte, dakvormige hoop is het meest

geschikt.

- Stem de hoop af op de breedte van het afdekmateriaal.

- Voorkom onnodige beschadigingen. Rijdt zachtjes met

een kipper tegen de hoop en laat de bieten rustig vallen.

- Een vrachtauto moet naast de hoop op verharding 

kunnen staan.
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Contact

Droog bewaren 
- Droge bieten zijn beter te bewaren en geven minder broei.

- Vliesdoek ventileert en houdt de bieten droog.

- De eerste 3 tot 5 dagen is de warmteproductie het hoogst,

laat de hoop daarom onafgedekt.

- Het doek pas aanbrengen zodra er grote hoeveelheden 

neerslag (>10 mm) verwacht worden.

- Vliesdoek biedt geen bescherming tegen vorst. Breng 

daarom aanvullende bescherming aan als er vorst op komst

is.

- Alleen vliesdoek op de hoop ligt. Het afdekmateriaal

moet gedeeltelijk dan wel geheel verwijderd worden.

U kunt de kopse kanten onbedekt laten voor extra

ventilatie.

Vragen 
Voor vragen over bewaring, 

ligplaatsen of het bestellen van 

een steekthermometer kunt u 

terecht bij uw contactpersoon van 

de Agrarische Dienst Cosun Beet 

Company in uw regio of via 0165- 

525270 




