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Stel bietenoogst niet uit tot in december

Bieten rooien na 1 december heeft geen voordelen. De bieten verliezen in het veld ook suiker.
Door uitstellen van de oogst nemen de risico’s in december snel toe!

RISICO’S LEVERING VANAF DECEMBER:

UITSTELLEN OOGST VERHOOGT RISICO’S LAAT IN SEIZOEN

1. Onzekerheid over oogstresultaat neemt toe bij weersomslag
   • Capaciteit loonwerkers onder druk
   • Structuurschade met langjarige gevolgen
   • Meer rooibeschadiging door intensiever reinigen

2. Kans op vorstaantasting neemt toe
   • Na vorstaantasting kan pas gerooid worden als vorst uit biet getrokken is
    • Bij bieten aan de hoop houd je regie

3. Extra groei in het veld is beperkt (zie figuur 1), terwijl risico’s van hoge rooiverliezen toenemen
    Het benutten van de laatste groeidagen weegt daarom niet op tegen de risico’s van een oogst onder
    slechtere omstandigheden.

Figuur 1: Gemiddeld is de toename van de geleverde hoeveelheid
suiker per hectare tussen 1 november en begin december beperkt,
en na 1 december negatief



HET BEPERKEN VAN BEWAARVERLIEZEN

KOEL, VORSTVRIJ EN DROOG BEWAREN BEPERKT BEWAARVERLIEZEN
De kans is groot dat in het laatste deel van de campagne vorstbeschermende maatregelen
nodig zijn. Onderstaande aandachtspunten dragen bij aan een goede bewaring voor zowel
korte als lange duur.
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1. Oogst de hele biet met zo weinig mogelijk beschadiging en
    grondtarra

2. Zorg voor een vlakke, droge en goed ontwaterde ondergrond van
    de ligplaats

3. Kies voor een langgerekte hoop voor de beste natuurlijke ventilatie

4. Bescherm de bietenhoop tegen neerslag door bijvoorbeeld Toptex
    te gebruiken
   • Naast lagere bewaarverliezen (minder schimmel en broei) bevriezen
       droge bieten minder snel!
   • Gebruik het bewaaradvies neerslag op www.irs.nl/neerslag

5. Volg de temperatuur in en buiten de bietenhoop
    Gebruik de bewaarmonitor in de BAS app als hulpmiddel 

6. Vorst? Tijdig beschermen met winddicht materiaal!
        Gebruik het bewaaradvies vorst op www.irs.nl/vorst

Figuur 2: Vorstkansen Nederland van de
laatste 30 jaar. In december nemen de
vorstkansen fors toe
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