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Hoe beperk ik bewaarverliezen?

Voorbereiding
Een goede bewaring start met een goede voorbereiding. Reken erop dat u per m2 ongeveer 1,2 ton netto bieten kunt storten  

(= ± 0,65 ton/m3). Zorg dat de ondergrond vlak is en dat er een goede afwatering aanwezig is. Verwijder eventuele verontreinigingen 

van de stortplaats. Bestel tijdig voldoende afdek- en bevestigingsmateriaal. Een ligplaats dient onder alle omstandigheden goed 

bereikbaar te zijn voor zowel de vrachtwagen als de oplader. 

Oogst
Benut zoveel mogelijk de rooibare dagen. Hierdoor komt minder grondtarra in de hoop en is er minder kans op broei. Zorg er daarnaast 

voor dat er geen rotte bieten in de hoop zitten en zo min mogelijk beschadigingen aan de gerooide bieten ontstaan. Het rooiadvies is 

ook bij bewaren “hele biet en géén groen”. Zo wordt de beste uitgangssituatie voor een goede bewaring van de bieten gecreëerd.

Langgerekte hoop
In een langgerekte hoop loopt de temperatuur minder snel op dan in een vierkante hoop. De wind kan er makkelijker doorheen. Dit is 

dan ook de beste vorm voor een bewaarhoop. Ook is deze eenvoudiger af te dekken bij vorst.

Maak de hoop niet te hoog: maximaal 2,5 meter en vlak de hoop af en leg de hoop rond. Stem de breedte ook af op de breedte van het 

afdekmateriaal.

Temperatuur
Het volgen van de temperatuur in de hoop is belangrijk! Zo kan vastgesteld worden wanneer de temperatuur in de hoop te hoog 

oploopt. Een ideale bewaartemperatuur ligt tussen de 0°C en 5°C. Bij een temperatuur van 8°C of hoger is het belangrijk om de 

temperatuur te laten dalen. Afhankelijk van de weersverwachtingen zal het afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderd moeten 

worden. De wind kan voor natuurlijke ventilatie zorgen.

Droog
Bieten droog bewaren geeft minder kans op broei  

en bewaarschimmels.  

Leg het vliesdoek pas over de hoop als er grote hoeveelheden 

neerslag worden verwacht (>10 mm). Vliesdoek biedt geen 

bescherming tegen vorst. Is er vorst op komst breng dan tijdig 

aanvullende bescherming aan.

Contact

Gebruik voor uitgebreide informatie en tips
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