
De bietenperspulp wordt ingekuild (meestal in grote hoeveelheden) om te bewaren en het vee te
voederen gedurende verschillende maanden, van de winter tot de zomer. De techniek voor bewa-
ring van bietenperspulp door inkuiling vertoont momenteel verschillende varianten. Men kan
volgende inkuilvarianten onderscheiden:

• sleufsilo (capaciteit: enkele honderden ton op basis van de geïnstalleerde structuur),

• molshoopsilo (capaciteit: enkele honderden ton naargelang de beschikbare ruimte),

• worstsilo (capaciteit : ± 350 t tot 450 t/worst),

• gewikkelde balen (capaciteit: ±1 ton/baal)

Traditioneel worden de sleufsilo’s en de molshoopsilo’s afgedekt met plastiek dekzeilen. Deze
worden vastgehouden door middel van een ballastsysteem (versleten banden, zandzakken, grind,
…) om een zo goed mogelijke afsluiting te waarborgen, die lucht- en waterdicht is. Sinds meer
dan 10 jaar wordt het gebruik van een « plantaardige » bedekker regelmatig aangewend. De
plantaardige afdekking wordt gebruikt in de plaats van plastiek dekzeilen. Deze techniek vereist
dus geen ballastsysteem meer. Zij laat een zeer gemakkelijke uitkuiling toe en waarborgt een zeer
behoorlijke bewaring van de gehele perspulpmassa.
De worstsilo’s en de gewikkelde balen worden uitsluitend vervaardigd door loonwerkers. Het
KBIVB heeft een lijst van de landbouwbedrijven die deze inkuilingen realiseren, doorgegeven aan
de Landbouwkundige Diensten van de suikerfabrieken. Deze lijst kan worden bijgewerkt (in dat
geval, gelieve de auteur van dit artikel te contacteren).

Deze verschillende technieken hebben allen hun voordelen, voor zover men hun specifieke aan-
dachtspunten, hieronder beschreven, opvolgt. Zo kan men eventuele bewaringsverliezen zo goed
mogelijk beperken.

Aandachtspunten voor de inkuiling van perspulp
« Perspulp is een vers voedermiddel, in bulk geleverd, in een betrekkelijk warme, vochtige en niet
gesteriliseerde toestand. De pulp kan na inkuiling verschillende maanden bewaard wor-
den » (uittreksel uit de Technische Gids: « Het oordeelkundig gebruik van perspulp », KBIVB 2005).
Met andere woorden, pulp is een voedermiddel dat zeer gemakkelijk kan afbreken door alle soor-
ten van micro-organismen. Pulp kan snel bederven als aan bepaalde voorwaarden van productie
en inkuiling niet wordt voldaan.

Aandachtspunten voor de productie
De kwaliteit en de versheid van de pulp bij de levering liggen aan de basis van eeb goede bewa-
ring door inkuiling. De pulp mag niet beschadigd zijn tijdens zijn productie (pulp te lang in diffu-
sie gebleven of behandeld aan een te hoge temperatuur). De pulp mag niet besmet zijn vóór of
tijdens de levering en moet nog warm geleverd worden (ten minste ± 50°C). Na inkuiling laten
deze aandachtspunten de melkzuurgisting zo spoedig mogelijk toe om snel de gehele ingekuilde
perspulpmassa te koloniseren. Deze gisting gebeurt in anaerobe omstandigheden door mesofiele 
melkzuurbacteriën. Door de behandeling van de bieten in de fabriek zijn deze bacteriën spontaan
aanwezig in de pulp. Hun vermeerderingsoptimum is 45-55°C, in afwezigheid van lucht.
In de fabriek zal men er dus op toezien dat men de pulp snel afvoert, naargelang de productie. De
pulphopen die één per één aan de uitgang van de pulppersen worden opgehoopt, worden verwij-
derd volgens de techniek « first in/first out ». Een tijdspanne van ongeveer 24 u. tussen de uitgang
van de persen en de inkuiling is optimaal. Een tijdspanne van meer dan 72 u. zorgt voor een ana-
chronische ontwikkeling van gisting en schimmels. De pulp (niet-aangedrukt en in contact met de
lucht in deze situatie) wordt snel besmet met allerlei micro-organismen waarvan sommige scha-
delijk kunnen zijn voor de gezondheid van het vee. Daarom is het sterk afgeraden om niet-
aangedrukte pulp te gebruiken in rechtstreekse voedering, meer dan 72 u na productie.
De netheid van de laadbakken voor levering is eveneens een aandachtspunt in de suikerfabriek.

Aandachtspunten voor de inkuiling
Voor alle silo’s, van welke aard ook, moet men er voor zorgen dat:
- de silo wordt aangelegd op een verharde oppervlakte (bij voorkeur in beton), proper en gemak-
kelijk bereikbaar,
- men toeziet op een goede synchronisatie van de leveringen en de snelheid van aanmaak,
- de aandruk- of inkuilmachines en het klein materiaal (laarzen, …) proper zijn om elk risico tot
besmetting tijdens het inkuilen te beperken,
- de aanbevolen afmetingen van de silo (zie tabel) gerespecteerd worden. Deze laten een afkoe-
ling van de pulpmassa toe zodat er geen vorming van vette pulp is. Vette pulp is pulp die te warm
en te lang in het centrum van de silo gebleven is. Een langzame « garing » heeft zijn structuur
gedegradeerd waardoor grote blokken van geel geworden en olieachtig aanvoelende pulp uit de
silo schuiven. Deze verschuivingen en verzakkingen veroorzaken barsten en luchtinlaat die verder
in de silo diverse aerobe verrottingen veroorzaken,
- men een zeer regelmatige aandrukking uitvoert door de pulp te verspreiden in regelmatige
horizontale lagen met een tractor of een telescopische arm met frontale schop en door erover te
rijden om ze aan te drukken na elke spreiding. Men moet vermijden de leveringen de één na de
andere te kiepen en het geheel grof aan te drukken,
- de afmetingen van de silo een snelle voortgang van het voedervlak toelaten (1 m/week) (dit is
natuurlijk niet van toepassing voor pulp ingekuild in balen),
- men 3 weken wacht vooraleer uit te kuilen,
- men de beschimmelde pulpzones (indien aanwezig) verwijdert en men nooit beschimmeld voe-
der aan dieren geeft, vooral jonge dieren en drachtige koeien of dieren die gevoelig zijn voor het
voedselrantsoen,
- rekening houdt met de inkuilkosten, de voedingsperiode en de eventuele verliezen van slecht
ingekuilde pulp.

BEWARING VAN PERSPULP :
HERHALING VAN DE AANDACHTSPUNTEN Guy LEGRAND (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

De techniek van bewaring van bietenperspulp door inkuiling kan op verschillende manieren
gebeuren: in sleufsilo (afgesloten met plastiek zeilen of een plantaardige bedekking), in mols-
hoopsilo, in worstsilo, in gewikkelde balen, volgens de criteria en de aandachtspunten van de
veehouder (zie tabel op volgende pagina).

Voor een meer grondige reiniging met zo weinig mogelijk verwondingen en opbrengstverlie-
zen

- stel de draaisnelheid van de zeefraderen af naargelang de omstandigheden,
- gebruik de hulpstukken om de tarra te beperken bij slechte omstandigheden: zeefraderen met
minder spijlen, reinigingsmolentjes en -wielen op de zeefraderen, geleidingsrekken met varkens-
staarten of opeenvolgende geleidingsrekken,
- stel de ruimte af tussen de geleidingsrekken en de zeefraderen,
- aarzel niet om in vochtige weersomstandigheden de afstand tussen de zeefraderen en gelei-
dingsrekken te vergroten om een maximum aan grond te verwijderen,
- verleg de zwaden naar de rechterkant op een losse en effen bodem (voor de meerfazige werk-
gangen).

Aanleggen van de hoop

De toegankelijkheid van de hoop is belangrijk om het laden te vergemakkelijken maar eveneens
om veiligheidsredenen.
De aanwezigheid van sporen en niveauverschillen op de opslagplaats van de hoop verhogen in
aanzienlijke mate de grondtarra. Zij zijn eveneens de oorzaak van opbrengstverliezen.

Algemene raadgevingen voor het aanleggen van hopen

- toegangsweg: breedte van 4 m - verhard - stabiele zijkanten - voldoende breed om op de
openbare weg te kunnen staan.

- ligging van de hoop: vlakke en effen plaats - vrij van stenen - niet op een vochtige plaats - niet
onder electriciteitsleidingen - niet in een bocht of op de top van de kant van een weg met druk
verkeer - niet in de nabijheid van een te brede gracht - geen te grote niveauverschillen tussen de
plaats van de hoop en de weg.

- het benaderen van de hoop door machines om spoorvorming te voorkomen: voorzie een
zo breed mogelijke wendakker - rij niet steeds in dezelfde sporen - draai niet te kort en te bruusk -
verbrijzel geen bieten - hef de bunker of de losklep geleidelijk op - leg een uniforme hoop aan
voor een eventueel latere afdekking.

Aanleg van de hoop voor de reinigers:

De bieten worden bij voorkeur op een met gras bezaaide oppervlakte geplaatst (jaarlijks of per-
manent maar vooraf gemaaid) of op stoppels (niet ontstoppeld). Indien dit onmogelijk is kan men
de plaats stabiliseren door meerdere keren erover te rijden of te egaliseren.

Om een goede werking van de siloreinigers te garanderen moet men het schema hieronder res-
pecteren.

Opgepast:

- de hoop moet altijd minder dan 0,5 m ten opzichte van de opnametafel aangelegd wor-
den ! Indien de hopen in een bocht staan, verklein dan de breedte van de hoop (vooral
voor de reinigers van 10m)

- de bieten in de diepe wielsporen zijn verloren (1 m³ wielspoor = 600 kg wortels)

- deze machines kunnen stenen die komen vast te zitten tussen de rollen verwijderen of zelfs
breken. Maar dit heeft zijn grenzen. Vermijd zones met stenen ! Blijf om dezelfde reden minstens
1 m van de rand van de weg.

Te noteren:

- de verliezen bij reiniging zijn relatief beperkt ! De proeven van het KBIVB hebben aange-
toond dat deze gemiddeld rond 550 kg wortels per hectare bedragen (dit is 3 tot 4 keer min-
der dan de verliezen bij de rooi). Zij zijn geconcentreerd op een klein oppervlak, waardoor
men een vertekend beeld krijgt,

- laat de hoop opdrogen gedurende meerdere dagen om een goede reiniging te bekomen
(verwijdering van gemiddeld 50% van de grondtarra),

- het gebruik van TopTex dekzeilen verhoogt de doeltreffendheid van de reiniging met 15%.

De nieuwste generatie banden en rupsen op de rooimachines beperken de druk uitgeoe-
fend op de grond.

De afwezigheid van sporen op de aanlegplaatsen van de hopen hebben een positieve
invloed op de grondtarra en de opbrengstverliezen.

De bodembewerking en de regelmaat van het werk van de zaaimachines (afstand tussen
de zaden, zaaidiepte, snelle en homogene opkomsten) beïnvloeden de rooikwaliteit en de
opbrengst.
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Aandachtspunten en elementen te overwegen bij de inkuiling van perspulp volgens het type inkuiling

Sleufsilo
Afgeslotenmet plastiek

zeilen

Sleufsilo
Afgeslotenmet plantaardige

bedekker

Molshoopsilo
Afgeslotenmet plastiek

zeilen

Worstsilo
±3 tot ±5 t pulp/m

Gewikkelde baal
±1 t pulp/baal

Uitgevoerd door meestal de gebruiker door bedrijf (lijst ingediend bij het KBIVB en uw suikerfabriek)

Ligging In een bestaande kuilvoer infrastructuur (vaste wanden)
Basis silo meestal in beton

Geen laterale infrastructuur
Basis silo ideaal in beton

Geen inkuilinfrastructuur
Verharde ondergrond vereist

NB : Meerdere silo’s gekoppeld en aangelegd in dezelfde periode
laten geen optimale afkoeling van de ingekuilde pulpmassa toe

Optimale afkoeling van de silo, nodig voor de goede bewaring van de pulp op lange termijn

Te respecteren afmetingen
inkuiling

Hoogte 2 m; Breedte: 5-8 m, Lengte: afhankelijk van bestelde hoeveelheid
Ingenomen volume: 800-1000 kg/m³ na aandrukking

Diameter: 2,4 m of 3 m
Lengte: 60 m, 75 m of 100 m

Diameter: ±1 m
Hoogte: ±1 m

Indien hoogte pulp > 2 m: te trage afkoeling van de ingekuilde massa
Risico van vorming van vette pulp en risico van verschuivingen

Voor gemengde silo’s pulp/maïs: Overal een pulplaag voorzien van minstens 1 m dik, anders zal de
pulplaag zeer snel afkoelen, de melkzuurgisting zal niet de tijd hebben om optimaal te zijn en de

pulp zal niet voldoende aangezuurd zijn
De laag maïs onder de pulp vertraagt de afkoeling van de ingekuilde pulp, wat de productie van

vette pulp zou kunnen bevorderen
Kwaliteit van de pulp

Geen specifieke aanbevelingen, naast die die worden beschreven in de tekst
Moeilijk indien de droge stof

van de pulp < 24%
Organisatie/voorbereiding
van de inkuiling

Zorgen dat er geen
onderbreking is tijdens de

inkuiling: organiseer de
leveringen afhankelijk van de

snelheid van inkuiling

Zorgen dat er geen
onderbreking is tijdens de inkui-

ling: organiseer de leveringen
afhankelijk van de snelheid van

inkuiling

Zorgen dat er geen
onderbreking is tijdens de

inkuiling: organiseer de leve-
ringen afhankelijk van de

snelheid van inkuiling

Voorzie een werktuig met frontale laadbak indien de pulp naast
de inkuiler wordt ontladen

Voorzie om de afsluitingslaag
dezelfde dag te plaatsen (bieten-

staartjes, puree, droesem, …)

Voorzie een tempo van inkui-
ling van 100 t/uur

Voorzie een tempo van inkui-
ling van 45 t/uur

Vervaardiging Regelmatige spreiding en aandrukking van de pulp in horizontale lagen
De leveringen niet de één tegen de andere kiepen en het geheel niet grof aandrukken

Niet stoppen met inkuilen tijdens
het maken van een worst

Geen specifieke 
aanbevelingen

Kwaliteit van de aandruk-
king Aandrukking zeer dikwijls homogeen en over het algemeen vol-

doende op de zijkanten en in de bovenste laag

Aandrukking zeer dikwijls
homogeen en over het alge-
meen onvoldoende op de zij-
kanten en in de bovenste laag

Zeer goede en zeer homogene aandrukking

Afsluiting van de silo
Evacuatie van de water-
damp

De silo niet te snel afsluiten
met plastiek zeilen om de

overtollige waterdamp in de
pulp bij de levering te laten

ontsnappen gedurende deze
tijd

Verspreid een laag van granen (1
kg/m²), of een laag van bieten-
staartjes (30 cm), of gedegra-

deerde puree, of cichoreidroe-
sem, enz.

De bovenkant van de silo moet
bolvormig zijn.

De overtollige waterdamp ont-
snapt volledig uit de silo

De silo niet te snel afsluiten
met plastiek zeilen om de

overtollige waterdamp in de
pulp bij de levering te laten

ontsnappen gedurende deze
tijd

De overtollige waterdamp
ontsnapt over het algemeen

voldoende uit de pulp vooral-
eer deze wordt ingekuild

De overtollige waterdamp
ontsnapt voldoende uit de
pulp vooraleer deze wordt

ingekuild

De plantaardige bedekker niet
verstoren, afschrapen, uithollen

Zeilen en ballast Plaatsen na de inkuiling en
verwijderen bij de uitkuiling

Geen enkel zeil noch ballast te
plaatsen en te verwijderen

Plaatsen na de inkuiling en
verwijderen bij de uitkuiling

Geen enkel zeil noch ballast te plaatsen en te verwijderen

Afval van de silo /
uitvloeiing

Geen afvoer van water tijdens
de bewaring, noch van efflu-

enten bij de opening

Het regenwater komt uit de silo.
Dit water, beladen met organi-

sche elementen kan niet naar de
riool of het oppervlaktewater.
Voorzie een opvangsysteem

voor effluenten

Geen uitvloeiing van water tijdens de bewaring, noch van afval bij de opening

Uitkuiling
Kuil minstens 1 m/week uit

Gebruik maximum de hoeveel-
heid van één baal op één week

Geen specifieke 
aanbevelingen

Wacht tot de schimmels ontwik-
keld aan de oppervlakte van de
plantaardige bedekker verdwe-

nen en ontbonden zijn

Geen specifieke 
aanbevelingen

Laat plastiek aan de voorzijde,
aan de basis van de silo, om
hem bij de uitkuiling aan te

spannen met de uitkuiler

Voorzie een machine uitge-
rust met een grijper die de

balen van 1 t kan verplaatsen

Waargenomen in silo’s die een probleem hadden bij de aanmaak
Zeer zeldzaam risico

van besmetting

Nooit gemeld

Risico van beschimmelde
pulp onder het afsluitingszeil

(residuele luchtzakken)
Niet van toepassing

Verwijder de afgebroken plant-
aardige laag indien nodig (10-15
cm) aanwezig aan de oppervlak-

te

Risico van beschimmelde
pulp onder het afsluitingszeil

(residuele luchtzakken)
Risico van beschimmelde

pulp, ±50 cm onder de opper-
vlakte (daar waar de overtolli-
ge waterdamp condenseert)

Risico van beschimmelde pulp,
±50 cm onder de oppervlakte-
laag (daar waar de overtollige

waterdamp condenseert)

Zeer zeldzaam risico van beschim-
melde pulp, ±50 cm onder de

oppervlakte (daar waar de over-
tollige waterdamp condenseert)

Risico van beschimmelde
pulp in de onvoldoende aan-

gedrukte zones

Risico van beschimmelde pulp in de
onvoldoende aangedrukte zones
(niet van toepassing indien laag

met bietenstaartjes gebruikt bij de
afsluiting)

Risico van beschimmelde
pulp in de onvoldoende aan-

gedrukte zones
Nooit van toepassing

Aanwezigheid van beschimmelde pulp vooraan in de silo (zone als laatste ingekuild en als eerste geopend)
Zone pulp over het algemeen te snel afgekoeld en onvoldoende aangedrukt

Niet van toepassing

Risico van perforatie van de
plastiek zeilen door dieren
(vogels, ratten, …) vooral

voor geïsoleerde silo’s

Risico van besmetting door
vasthangende en dode dieren
aan de oppervlakte (zeldzame
gevallen gemeld met de niet-

gestolde laag puree)

Risico van perforatie van de plastiek zeilen door dieren (vogels, ratten, …) vooral voor geïsoleerde
silo’s

Uitkuiling in de zomer Afgeraden indien uitkuiling < 1 m/week Aangeraden voor beperkt dagelijks gebruik

Bijzonderheden De balen kunnen verplaatst of
doorverkocht worden

Herbruikbare plastiek zeilen ja ja (laterale zeilen) ja neen

Risico van zones met
beschimmelde pulp
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