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Bietencampagne 
2022 gestart
3 & 7

Kort geoogst
De Duitse suikerproducenten Nordzucker, Südzucker 
en Pfeifer & Langen bereiden zich voor op een 

dreigend gastekort. Het Bundeskartellamt, de Duitse mede
dingingsautoriteit, keurde een overeenkomst goed waarmee ze in 
geval van nood hun productiecapaciteit zullen kunnen delen met 
het Nederlandse concern Cosun en dit tot juni 2023.

Tereos zal zijn suikerfabriek in Roemenië sluiten en 
ontmantelen nadat gesprekken met een lokaal bedrijf dat 

geïnteresseerd was in de overname van de site mislukt zijn, meldt 
Reuters.

Brazilië: recorduitvoer van ethanol naar Europa in 
2022, volgens een analyse van S&P Global Commodity. 

Tegen eind 2022 zou de totale uitvoer van ethanol naar Europa  
600 miljoen liter bedragen. Het vorige record, genoteerd in 2010, 
bedroeg 477 miljoen liter.

Cosun Beet gebruikt satellietbeelden om te bepalen 
welke percelen bieten en cichorei al geoogst zijn en 

welke niet, om de planning en het transport naar de fabrieken aan 
te passen aan de veranderende situatie en zo tijd te besparen.

Zwitserland: recordopbrengst bieten. Volgens de 
Landbouwvoorlichtingsdienst wordt een opbrengst

verhoging van ten minste 10 ton/ha verwacht. De suikeropbrengst 
zou ook de hoogste van de afgelopen tien jaar kunnen zijn.

Oekraïne: de productie van bietsuiker zou 1,2 miljoen 
ton opleveren in 2022, tegenover 1,3 miljoen ton in 

2021, zo maakte het ministerie van Landbouw bekend. De 
campagne begon eind augustus. 

Spanje: eind 2022 zal de overheid 250 euro per 
hectare compensatie toekennen aan suikerbiettelers 

die in Castilla y León boringen en grondwater gebruiken voor 
irrigatie, aldus Agrodigital.

Tereos heeft eind september het productietempo in 
sommige fabrieken lichtjes verlaagd wegens pro

blemen met de brandstofbevoorrading als gevolg van stakingen in 
de raffinaderijen van zijn leverancier TotalEnergies, waardoor geen 
gasolie kon worden geleverd.

Van alle Nederlandse landbouwgrond is 1,4 procent 
in buitenlandse handen. Het gaat om 24.600 hectare 

volgend het onderzoek van Wageningen UR en het Kadaster. 
Belgen zijn de grootste groep buitenlandse grondbezitters, goed 
voor bijna 14.000 ha ofwel ruim de helft van het buitenlandse 
grondbezit. Duitsland is nummer 2, met ruim 5.200 hectare (21%). 
Ongeveer 2.300 hectare is in bezit van eigenaren buiten Europa. 
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Eerste resultaten TS 2022/23
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Suiker was  
nog nooit  
zo duur!

2



EDITO2

ACTUALITEIT2

Suikergebruikers slaan alarm door dure suiker
Suiker is te duur en de bevoorrading verloopt moeizaam. 
Productievertragingen of fabriekssluitingen vallen hier
door niet uit te sluiten. Daarom besloten de zoetwaren
bedrijven in de Verenigde Staten en in Europa om samen 
maatregelen te eisen waarmee de gevolgen van de be
voorradingscrisis kunnen worden aangepakt.

Begin september gaven de National Confectioners Association (NCA) 
en de Europese federatie van chocolade-, koekjes- en suiker-

goedproducenten (CAOBISCO) een gezamenlijke verklaring uit waarin 
ze de regeringen van de Verenigde Staten en Europa opriepen dringend 
actie te ondernemen om de tekortkomingen van de suikermarkt aan te 
pakken.

NCA en CAOBISCO zeggen dat het krappe aanbod en de belemmeringen 
in de bevoorradingsketen de prijzen tot historische en onhoudbare 
niveaus hebben opgedreven. Zij vragen om de douanerechten 
verbonden aan de tariefcontingenten te versoepelen om de toegang 
tot meer aanvoer van ingevoerde suiker te vergemakkelijken en een 
extra en snellere invoer van witte kwaliteitssuiker mogelijk te maken. 

Voor de suikergebruikers zijn de belemmeringen in zowel de Verenigde 
Staten als Europa van politieke aard en te wijten aan invoerbeperkingen 
in de vorm van extreem hoge invoertarieven voor suiker. 

In Noord-Amerika hebben snoepgoedfabrikanten te kampen met 
dezelfde problemen in de toeleveringsketen als andere sectoren van de 
Amerikaanse economie. De vertragingen leiden tot hogere kosten die 
aan de consument worden doorberekend.

Volgens gegevens van de consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd 
door het ministerie van Arbeid, zijn de kosten van “huisbereide voeding” 
(consumptieproducten zoals granen en bakkerijproducten, frisdranken 
en andere) het afgelopen jaar met 13 procent gestegen. 

CAOBISCO benadrukt dat ook in Europa zijn leden geconfronteerd 
worden met een crisis in de suikerbevoorradingsketen. Net als in de 
Verenigde Staten hebben de spotmarktprijzen voor suiker historische 
niveaus bereikt. Tijdens de voorbije zomer was het suikeraanbod 
extreem laag. Evenals in de Verenigde Staten speelden algemene 
belemmeringen in de toeleveringsketen een rol. Bovendien was er een 
afname van het bietenareaal en van de opbrengsten als gevolg van 

ongunstige weersomstandigheden. De oorlog in Oekraïne heeft ook de 
bevoorrading van energie en van andere productiemiddelen be-
moeilijkt, waardoor voedselzekerheid op het hele continent onder druk 
komt te staan. Volgens CAOBISCO hebben veel bedrijven het lastig om 
dezelfde of hogere volumes aan te kopen dan tijdens de vorige 
campagne. ■

In België zijn de consumentenprijzen voor suikerhoudende 
producten sinds augustus 2021 met 7,7% gestegen.

Het enige goede nieuws is dat suiker nog nooit zo duur is geweest!

De maand oktober 2022 wordt een cruciaal moment voor de 
suikerprijzen in Europa. Het verkoopseizoen 2021/22 is officieel 

voorbij en tegelijkertijd loopt een groot aantal jaarlijkse suiker-
verkoopcontracten af. De nieuwe contracten werden door de 
fabrikanten onderhandeld en ondertekend in een totaal andere 
context, op een Europese markt waar suiker schaars is geworden en 
op een wereldmarkt die zich handhaaft op ongeveer 550 euro per 
ton witte suiker, terwijl het ernaar uitziet dat we uit een deficitaire 
cyclus komen (productie lager dan consumptie) en voor de 
campagne 2022/23 een wereldoverschot wordt voorspeld. Dit alles 
vindt plaats tegen de achtergrond van de covidcrisis (de 
wereldwijde logistieke machine hapert nog), de politieke crisis 
tussen Rusland en de NAVO-landen, de energiecrisis (in Europa) en 
de wereldwijde valutacrisis (devaluatie van alle munten ten 
opzichte van de dollar). Er gebeurt van alles tegelijkertijd!

Op Europees niveau zal het gemiddelde rendement naar 
verwachting dalen met 0,5 ton witte suiker per hectare (11,17 ton 
tegenover 11,64 ton in 2021). In combinatie met een areaalverlaging 
met 4% (1,4 miljoen hectare tegenover 1,45 miljoen hectare in 
2021) zal de productie naar verwachting met 7% afnemen (15,5 
miljoen ton tegenover 16,6 miljoen ton, hetzij -1,1 miljoen ton).

Men verwacht niet zomaar een stijging van de Europese suikerprijs, 
maar wel een verdubbeling van de verkoopprijzen. Sinds het begin 
van de zomer spreken de fabrikanten over contracten van meer 
dan 700 euro per ton, en met elke maand die voorbijgaat komt daar 
bijna 100 euro per ton bij. Ja, u telt goed, van 700 euro in juni tot 
meer dan 1.000 euro per ton in september!

Kortom, suiker invoeren in Europa kost meer om aan te kopen, te 
vervoeren en te raffineren, en we hebben er meer van nodig omdat 
we minder produceren. Dus alles is aanwezig om suiker erg duur te 
maken en te houden.

Is dit te mooi om waar te zijn? Na zulke catastrofale suikerprijzen te 
hebben meegemaakt waarop de prijzentabel voor bieten zelfs niet 
voorzien was, bevinden we ons nu in de omgekeerde situatie 
waarin we bijna nieuwe systemen voor waardeverdeling moeten 
uitvinden, omdat de situatie zo ongekend is. De volatiliteit en 
amplitude van de suikerprijzen is in het verleden nog nooit zo 
groot geweest, en daar zullen we mee moeten leren omgaan!

Natuurlijk zijn de productiekosten gevolgd, zowel voor de 
bietenplanters als voor de suikerfabrikanten. En in alle onder-
handelingen over de verdeling van de gecreëerde waarde zit een 
nieuw element: de energieprijs, en voor de landbouwers ook nog: 
de meststofprijzen!

De extractie, zuivering en kristallisatie van suiker zijn energie-
intensieve processen, evenals de productie van stikstofhoudende 
meststoffen en het oogsten en transport. De sector moet dus een 
nieuw feit onder ogen zien: dure en volatiele energie! 

Terwijl de energiekosten van suikerfabrieken in 2020 ongeveer  
25 euro per ton suiker bedroegen, was er voor de campagne van 
2021 al sprake van 75 euro. In 2022 zullen alle fabrikanten boven 
dit cijfer uitkomen en sommigen zullen zelfs ruimschoots het 
dubbele van dit bedrag betalen. Voor fabrieken die zijn uitgerust 
met gasketels (de goede milieuleerlingen!) is de angst echter meer 
gelegen in de bevoorradingszekerheid dan in de prijs. We hebben 
ook gezien dat Duitse en Franse suikergroepen de start van hun 
campagne vervroegen om te proberen eerder klaar te zijn, 
aangezien januari waarschijnlijk de drukste maand voor gas-
leveringen zal zijn, en dat anderen terugschakelen naar kolen of 
zware stookolie om de problemen met gas te vermijden.

Een woordje over de interprofessionele onderhandelingen voor 
2023. Geconfronteerd met concurrentie van andere gewassen of 
van concurrenten die zich vroeg op de markt plaatsen voor 
“zaaireserveringen” voor volgend jaar, proberen de Belgische 
fabrikanten niet de laatsten te zijn om hun bietenbevoorrading 
veilig te stellen. De Tiense Suikerraffinaderij heeft een minimumprijs 
aangekondigd die gelijk is aan die van 2022, en allen melden 
tussen de regels bietenprijzen die dicht bij of zelfs hoger liggen dan 
50 euro/ton (inclusief pulp!). Des te beter, maar laten we niet 
vergeten dat er drie van zulke jaren nodig zijn om de achterstand 
van de laatste vijf goed te maken...

Het interprofessioneel akkoord TS werd door beide partijen 
gevalideerd en wordt in dit nummer toegelicht.
 
De besprekingen met Iscal bevinden zich momenteel echter in een 
impasse. De huidige standpunten worden ook in deze krant 
verduidelijkt. Onze legitieme eisen zijn helemaal niet gehoord door 
de directie, die een eeuwenoude onderhandelingstechniek 
toepast: de onderhandelaar heeft geen macht. De echte beslisser 
laat zich niet zien. Door deze afwezigheid van contact kunnen niet-
onderhandelbare voorwaarden koud worden opgelegd. Dit is het 
tweede jaar dat dit scenario zich voordoet. We betreuren het omdat 
we het gevoel hebben dat we het wederzijds respect dat de kracht 
van onze suikerbietensector was en is, niet terugwinnen.

Persoonlijk heb ik verschillende lessen getrokken uit de 
huidige onderhandelingen. Ten eerste hebben uw vertegen-
woordigers in de twee groepen eerst geprobeerd de prijstabellen 
aan te passen aan de bietproductiekosten, ongeacht de suikerprijs. 
Bij een terugkeer naar lage prijzen zou dit ervoor hebben gezorgd 
dat de fabrieken over voldoende voorraden zouden beschikken. De 
fabrikanten van hun kant hadden geen enkele moeite met het 
onderste deel van de prijstabel voor bieten, maar wel met het 
bovenste deel, waar zij de onderhandelaars hun visie op de verdeling 
van de waarde in geval van “overwinst” oplegden, waarbij zij elk op 
hun manier hun extra energiekosten verrekenden. De les is dat de 
onderhandelingen gebaseerd zijn op de situatie van het jaar, en dat 
het moeilijk is overeenstemming te bereiken over principes voor de 
langere termijn die alle scenario’s bestrijken. Dat is op zich geen 
probleem, behalve dat onze interprofessionele akkoorden jaar na 
jaar alle cyclische aanpassingen uit het verleden opstapelen en 
moeilijk leesbaar worden. Misschien is het tijd om om dit alles te 
herzien en/of te vereenvoudigen op inter professioneel vlak.

De tweede les die ik heb geleerd is dat we dankzij de participatie-
vennootschappen (Sopabe en Sopabe-T) en de technische, 
economische, financiële en investeringsinformatie die we hieruit 
krijgen, een beetje in het spel van de ander kunnen kijken zoals de 
ander in ons spel doet door onze kostprijs en rentabiliteit te 
berekenen. De verkregen informatie komt zeker van pas bij de 
onderhandelingen.

De derde les is dat de eerlijke behandeling van planters door hun 
fabriek en de solidariteit tussen planters principes zijn die bij 
onderhandelingen niet ter discussie worden gesteld. Iedereen weet 
dat ze het cement vormen van onze relaties, 
waaraan niet mag worden geraakt.

Ik wens u een goede campagne 
met opbrengsten waarmee u 
optimaal kunt profiteren van 
de toekomstige prijzen! ■
Bruno De Wulf
Secretaris generaal CBB

“Suiker invoeren in Europa kost meer om aan 
te kopen, te vervoeren en te raffineren, en 
we hebben er meer van nodig omdat we 
minder produceren. Dus alles is aanwezig om 
suiker erg duur te maken en te houden.”

“Geconfronteerd met concurrentie van 
andere gewassen of van concurrenten  
die zich vroeg op de markt plaatsen voor 
“zaaireserveringen” voor volgend jaar, 
proberen de Belgische fabrikanten niet  
de laatsten te zijn om hun bieten
bevoorrading veilig te stellen.”
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De bladluiskiller
Tolerant voor dwergvergelingsvirus
Vroeg en zeer productief
Goede ziekteresistentie en hoog hectolitergewicht     

Start van de bietencampagne TS 2022
De campagne begon op woensdag 28 september in 
Tienen en Longchamps. Na weer een jaar met extreem 
weer lijken de bieten de droogte goed te hebben 
doorstaan. Anderzijds lijkt de regenval in september een 
sterke invloed te hebben gehad op het suikergehalte. 
Het is  nog te vroeg om echte opbrengstprognoses te 
geven, maar het tonnage zal er zeker zijn!

Fabrieksinformatie
De fabriek in Tienen had slechts twee dagen nodig om haar nominale 
capaciteit van meer dan 13.500 ton bieten per dag te bereiken. 
Bovendien kon de fabriek zeer snel kwaliteitssuiker produceren. Helaas 
kan hetzelfde niet gezegd worden van Wanze-Longchamps. Daar werd 
de fabriek vrij snel stilgelegd vanwege een probleem met de turbo, 
maar naderhand bleek er een lek in de verwarmingsketel te zijn, in een 
zone die tot op heden nooit voor problemen had gezorgd. De fabriek 
moest dus, na een langzame opstart, vertragen wat de achterstand 
brengt op twee tot drie dagen.  

Rietsuiker in Wanze?
Deze aankondiging is bij veel planters niet onopgemerkt gebleven. 
Heeft rietsuiker in Wanze een echte kans? Zonder aarzeling zeggen we 
ja! Het feit dat Südzucker deze investering in België doet, is duidelijk een 
positief signaal voor Wanze. Ten tweede komen deze hoeveelheden 
suiker reeds Europa binnen en zal het Südzuckerconcern de hoeveelheid 
suiker voor zijn klanten kunnen aanpassen aan de opbrengsten. Er is 
dus geen concurrentie met bietsuiker en laten we niet vergeten dat TS 
zijn fabrieken nog ongeveer 120 dagen wil laten draaien, wat 
tegenwoordig niet meer het geval is!

De eerste resultaten

LONGCHAMPS TIENEN TS

Suikergehalte 17,12 17,16 17,14

Grondtarra 4,72 4,26 4,51

Plantaardige tarra 0,10 0,25 0,17

NCB 5 4 4

DS pulp 22,66 24,00

Tijdens de staalnames in de  zomer gaven de stalen een suikergehalte 
van meer dan 18°Z, maar door de vele regen in september hebben de 
bieten nieuwe bladeren gevormd en zijn ze op zoek gegaan naar de 
opnieuw beschikbare stikstof, ten koste van hun suikerreserves. Het 
suikergehalte aan het begin van de campagne is dus lager dan 
aanvankelijk verwacht. De grondtarra is vrij goed, ondanks de neerslag. 
Wij stellen ook vast dat er weinig niet-conforme bieten in de stalen 
zitten, wat niet altijd het geval is geweest aan het begin van de 
campagne. De oogstomstandigheden zijn momenteel vrij goed.

Wat perspulp betreft, is de droge stof in Tienen redelijk stabiel en in 
Longchamps iets minder vanwege de problemen in Wanze. Bovendien 
werden verschuivingen tussen de twee fabrieken gerealiseerd om het 
gebrek aan pulp in Longchamps als gevolg van de trage werking van de 

fabriek op te vangen. In Tienen is het altijd wat moeilijker om de 
bietstaartjes aan het begin van het seizoen af te zetten. 

Receptie
Het was niet eenvoudig  om personeel te vinden voor de bietenrecepties. 
Uiteindelijk zijn onze teams samengesteld met vier controleurs in 
Tienen en drie in Longchamps die erop moeten toezien dat de bieten 
worden ontvangen overeenkomstig de receptierichtlijnen. Voorlopig 
gaat alles goed en vallen de resultaten binnen de normen, ondanks 
enkele kleine aanpassingen die aan het begin van de campagne 
moesten worden doorgevoerd, zoals de temperatuur van het waswater 
die in Tienen te hoog was.

Wijzigingen in de voorwaarden voor 2022
Ten eerste heeft TS, zoals wij reeds eerder schreven, een minimumprijs 
van 38 euro/ton voor al de gecontracteerde bieten verzekerd. Deze prijs 
kan hoger zijn als de Europese prijsnotering voor regio 2 van oktober 
2022 tot februari 2023 hoger is dan 555 euro/ton suiker. Wij wachten nu 
op de prijs van oktober om deze stijging te kunnen vaststellen, want 
momenteel kennen wij alleen de laatste prijs die dateert van augustus 
en die 462 euro/ton suiker bedroeg. Vandaag hebben de fabrikanten 
het over verkoopprijzen van meer dan 700 euro/ton suiker, wat een all-
in prijs van meer dan 52 euro/ton bieten zou betekenen.

De vertegenwoordigers van de planters zijn eind augustus met de TS 
bijeengekomen om de start van de campagne van 2022 te bespreken. 
Naar aanleiding van de verhoging van de minimumprijs en de huidige 
algemene inflatie werd voorgesteld de verschillende barema’s, premies 
en toelagen aan te passen. Er zijn twee wijzigingen in de all-in 
prijsenveloppe:
- de afdekvergoeding wordt 

aangepast naar 1,30 euro/ton 
bieten (in plaats van 1,10 euro/
ton);

- de premies voor vroege en late 
levering worden met 35% 
verhoogd (zie tabel) om de 
verhoging van de minimumprijs 
te volgen (28,24 €/t tot 38 €/t, dit 
komt overeen met een stijging 
van 35%). En het blijft mogelijk 
om deze na de campagne aan te 
passen, d.w.z. om late premies 
om te zetten in vroege premies 
of andersom, afhankelijk van de 
opbrengstevolutie tijdens de 
campagne.

Door de verhoging van de barema’s 
voor fabrieksvervoer, wordt de 
vergoeding voor de zelfleveraar en 
het particulier  vervoer met 10% 
verhoogd en kan deze variëren van 
1,32 euro/ton tot 0,44 euro/ton, in 

functie van de grondtarra. 

Een ander punt betreft het voorschot tijdens de campagne. De 
plantersafgevaardigden zijn van mening dat het met de nieuwe UTP-
wet noodzakelijk is deze te verhogen omdat de wet bepaalt dat de 
bepaalbare prijs maandelijks binnen 30 dagen na levering moet worden 
betaald. Daarom zal het voorschot in de campagne 28 euro/ton aan 
18°Z bedragen (en niet langer 18 euro/ton) – dit is op de tiende van de 
maand volgend op de maand van levering. Vervolgens zal het saldo in 
twee stappen worden betaald, zoals voorzien in het IPA, uiterlijk op 30 
maart: het saldo van de minimumprijs alsmede de premies, boetes en 
vergoedingen en vervolgens uiterlijk op 30 juni de top-up, indien die er 
is, alsmede de rest van de prijs, indien het gemiddelde van de Europese 
prijsnotering meer dan 550 euro/ton bedraagt.

Dit is voorlopig alles voor de huidige campagne en we zullen zien hoe 
de campagne vordert en of er nog andere punten zijn die met de fabriek 
moeten worden besproken. We hopen nu  dat het probleem met de 
ketel in Wanze zich tijdens de campagne niet zal herhalen en we zullen 
de gevolgen voor de planning nauwlettend in de gaten houden. We 
zullen u regelmatig op de hoogte houde

Als u informatie wenst over de campagne, als u een klacht 
wilt indienen over uw resultaten of als u uw resultaten wilt 
ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
bietensyndicaat, en dit via controletienen@gmail.com of via  

van.dijck.eric@gmail.com. ■

Datum Premies vroege 
levering €/t Datum Premies late 

leveringen €/t Datum Premies late 
leveringen €/t

28Sep 4,04 € 16Dec 0,11 € 02Jan 2,36 €

29Sep 3,61 € 17Dec 0,24 € 03Jan 2,49 €

30Sep 3,18 € 18Dec 0,37 € 04Jan 2,62 €

01Okt 2,81 € 19Dec 0,51 € 05Jan 2,75 €

02Okt 2,43 € 20Dec 0,64 € 06Jan 2,88 €

03Okt 2,10 € 21Dec 0,77 € 07Jan 3,02 €

04Okt 1,77 € 22Dec 0,90 € 08Jan 3,15 €

05Okt 1,49 € 23Dec 1,03 € 09Jan 3,28 €

06Okt 1,21 € 24Dec 1,17 € 10Jan 3,41 €

07Okt 0,99 € 25Dec 1,30 € 11Jan 3,55 €

08Okt 0,76 € 26Dec 1,43 € 12Jan 3,68 €

09Okt 0,56 € 27Dec 1,56 € 13Jan 3,81 €

10Okt 0,35 € 28Dec 1,70 € 14Jan 3,94 €

29Dec 1,83 € 15Jan 4,07 €

30Dec 1,96 € 16Jan 4,21 €

31Dec 2,09 € 17Jan 4,34 €

01Jan 2,22 € 18Jan 4,45 €



Contract en interprofessionele overeenkomst TS 2023
Voor 2023 kan elke planter nu met kennis van zaken 
beslissen over zijn contracten 2023, aangezien het IPA 
2023 werd ondertekend. Helaas werd het probleem van 
de stijging van de energiekosten door TS/SZ  op tafel 
gelegd. Wij hebben alle mogelijke initiatieven genomen 
om het effect ervan te beperken.

Hoe verliepen de besprekingen?
De vertegenwoordigers van de planters en de TS voeren al sinds maart 
gesprekken over de contracten 2023. Er vonden verschillende 
vergaderingen plaats en het akkoord werd eind september afgerond. 

Van onze kant hadden we meerdere eisen, maar die konden niet 
allemaal worden ingewilligd in dit nieuwe contract. Met name het feit 
om het buiten-contract beter te valoriseren en om de pulpvergoeding 
uit de «all-in»-prijs te houden. Voor het overige verkregen wij een groter 
prijsverschil tussen het basiscontract en het bijkomend contract, alsook 
een minimumprijs die gelijk is aan die van 2022.

TS kondigde al vrij vlug een gewaarborgde minimumprijs van 38 euro/
ton aan voor alle contractbieten 2023. Wij waren tevreden met deze 
aankondiging, die broodnodig is gezien de stijgende productiekosten 
voor de planters. TS/SZ was een van de eerste Europese groepen die een 
hoge gegarandeerde prijs beloofde voor 2023.

Tijdens de besprekingen kwam TS met de kwestie van de stijgende 
energiekosten. Wij zijn zeer creatief geweest in het beperken van de 
gevolgen, maar het was niet mogelijk de huidige energieproblematiek 
te negeren. 

Wat verandert er ten opzichte van 2022?
Vooreerst werden de wijzigingen die in 2022 van toepassing waren 
verwerkt in het IPA en het contract:
- de afdekvergoeding bedraagt 1,30 euro per ton;
- de premies voor vroege en late leveringen blijven met 35% verhoogd;
- een verschil met 2022 betreft het voorschot dat betaald wordt tijdens 

de campagne: in 2023 stijgt dit tot 33 euro per ton aan 18°Z.De 

zaadfactuur wordt afgetrokken van de eerste bietenbetaling in plaats 
van van de betaling in maart; 

- de laadpremie en de vergoeding voor het zelf- en particulier vervoer 
wordt aangepast aan de transportindex. De afstand voor de 
transportvergoeding zal dezelfde zijn als deze die geldt voor het 
fabrieksvervoer, behalve in situaties waar de weg verboden is voor 
tractoren.

Het verschil tussen het basiscontract en het bijkomend contract 
bedraagt voortaan maximaal 3 euro/ton vanaf een suikerprijs van 585 
euro/ton (tussen 555 en 585 euro/ton is het verschil minder dan 3 euro/
ton, zie grafiek). 

Voor de prijsschaal van 2023 zorgt de huidige energiecrisis voor grote 
onzekerheid voor iedereen, ook voor de fabrikanten, aangezien de 
verwerking van de bieten binnen een relatief korte tijd na de oogst 
moet plaatsvinden. Het Südzuckerconcern is ingedekt voor zijn 
energieaankopen, of het nu gaat om gas, kolen of olie. Er is echter geen 
zekerheid over de regelmatige bevoorrading ervan! Het IPA 2023 houdt 
rekening met dit risico en voorziet in een inhouding van een percentage 
van de bietenprijs (maximaal 10%) vanaf 47,63 euro/ton bieten (dit is bij 
een suikerprijs van 650 euro/ton). Met deze inhouding wordt een 

reserve aangelegd die zal gebruikt worden in geval van uitzonderlijke 
situaties. Zo bv als de gasleveringscontracten niet worden nagekomen, 
waardoor de groep gedwongen zou zijn op de dagmarkt (spot) te 
kopen, of als bv een fabriek zouden moeten sluiten wegens een 
onderbreking van de energievoorziening, hetgeen zou leiden tot 
aanzienlijke transportkosten naar een andere fabriek met als gevolg 
zeer lange campagnes met zeer hoge premies voor late levering. Deze 
inhouding is uitzonderlijk voor 2023 en als zich geen rampscenario 
voordoet, zal TS deze inhouding compenseren met een gelijkwaardig 
prijssupplement. 

Al deze prijsveranderingen zijn te zien in de hierbij vermelde grafiek.

Relatie tussen het contract en de 
aandelen Sopabe-T
Naar aanleiding van de enquête over de inzaai en deze nieuwe 
voorwaarden vragen sommige telers zich af of zij hun basiscontract 
moeten verhogen of aandelen Sopabe-T moeten kopen. Allereerst 
wijzen wij er op dat één ton bieten overeenkomt met 13,35 euro 
participatie aan 18°Z. U kunt aandelen terugkopen van Sopabe-T 
of van een andere planter.  Als u in het verleden uw basiscontract 
hebt verminderd of helemaal bent gestopt met de teelt, zijn er 
instapkosten of een te respecteren termijn. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Martine Moyart: participation@cbb.

be tel: 02/513.68.98.

Besluit 
Enerzijds zijn wij tevreden dat er een akkoord is en dat het basiscontract 
voordeliger is dan het bijkomend contract. Anderzijds vinden wij het 
jammer dat wij op een bepaalde manier dreigen te moeten meebetalen 
aan de hogere energiekosten van de fabriek. Dit schept een precedent 
waarvoor we moeten oppassen. Bovendien hadden wij graag 
waarborgen voor de toekomst gehad voor het geval de suikerprijs 
opnieuw zou dalen. Maar vandaag, met de herhaalde crisissen, is het 
duidelijk dat er van jaar tot jaar afspraken worden gemaakt in functie 
van de marktsituatie. ■

Judith Braconnier, Secretaris Coördinatiecomité Haspengouw 
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Update besprekingen tussen OPCO en Beneo-Orafti
Zoals u weet, zijn er de afgelopen maanden belangrijke 
besprekingen geweest tussen OPCO en BeneoOrafti 
over de prijs per ton cichorei in 2022 en 2023. Voor het 
lopende contract vroegen wij om een uitzonderlijke 
geste van ten minste 6 euro, om op objectieve wijze 
rekening te houden met de stijging van onze kosten. Dit 
heeft 3 euro opgeleverd in de vorm van een 
volatiliteitspremie die wordt toegevoegd aan het 
contract van 2022.

OPCO betreurt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
economische realiteit waarmee wij worden geconfronteerd: stijging 

van de stookolieprijs, fytosanitaire producten, stikstof meststoffen, 
bedrijfskosten,... En de eerste vastgestelde opbrengsten zijn zorgwekkend 
voor ons jaarinkomen en ontmoedigen vele planters, vooral met de 
moeilijke omstandigheden aan het begin van de campagne.

Voor het contract 2023 wordt de prijs per ton cichorei verhoogd met 11 
euro en wordt twee derde  van de transportkosten ten laste genomen. 
Dergelijke voorwaarden houden beter rekening met de huidige context 

van de teelt en geven elke landbouwer de mogelijkheid om de 
cichoreiteelt met de ermee gepaard gaande inkomsten te 
heroverwegen. In 2023 zal de betaling ook gebeuren op de vijftiende 
van elke maand. De campagne 2022 dient als test voor deze 
maandelijkse betaling. 

Sedert de start van de campagne heeft een eerste controlevergadering 
plaatsgevonden tussen OPCO en Beneo-Orafti.

OPCO onderstreepte dat het rooien in droge omstandigheden voor veel 
cichoreiplanters moeilijk was en geleid heeft tot een hoge grondtarra 
en rooiverliezen. Bovendien zijn de opbrengsten aan het begin van de 
campagne vrij teleurstellend voor de meesten. Beneo-Orafti herhaalde 
dat het corrigerende maatregelen overweegt na de campagne om 
rekening te houden met de lage opbrengsten aan het begin van de 
campagne en met de rooiverliezen. Aangaande de vroege start van de 
campagne in droge omstandigheden, benadrukte Beneo-Orafti dat het 
begin van de campagne niet werd uitgesteld omdat tijdens de drie 
volgende weken die erop volgden er geen neerslag werd verwacht.

Dit jaar tiert het onkruid welig. De opkomst was slecht en de droogte 
heeft de doeltreffendheid van de fytosanitaire behandelingen 
verminderd. Hiermee werd rekening gehouden. De landbouwkundige 
dienst van Beneo-Orafti heeft kunnen vaststellen dat de landbouwers 
alles in het werk stelden om het onkruid zoveel mogelijk te beperken en 
zal minder streng zijn in het toekennen van boetes. Men vraagt wel de 
inspanningen om onkruid te beperken voort te zetten, door het van de 
hoop te verwijderen om zo de fabriek en de campagne niet te vertragen.
De fabriek en de planning hebben intussen al vertraging opgelopen 
door de grote hoeveelheid onkruid en tarra. Beneo-Orafti heeft zijn best 
gedaan om het geven van groen licht aan te passen en heeft zoveel 
mogelijk cichorei laten binnenkomen dat moest worden geladen.

CICHOREI OREYE

Aarzel niet om contact op te nemen met uw syndicaat als u 
opmerkingen heeft over het laden, reinigen, transport of 
eventuele klachten over het gemeten tarragewicht van uw 
cichoreilevering op 0479/12.47.86 of op het volgende e-mailadres: 
acdalcq.opco@gmail.com.  ■

OPCO

Deleplanque Groep presenteert onderzoeksresultaten vergelingsziekte
Op het vergelingsvirus Symposium “The Beet Goes On”, 
georganiseerd door Deleplanque in Compiègne, 
Frankrijk, kregen belanghebbenden uit heel Europa een 
uitgebreide update over de huidige status van het 
vergelingsvirusonderzoek. 

Zachte winters en het komende verbod op zaadbehandeling met het 
neonicotinoïde insecticide, zullen de verdere verspreiding van het 
vergelingsvirus-complex in de Europese suikerbietenteeltgebieden 
vergemakkelijken. Terwijl mogelijke landbouwkundige maatregelen 
zoals het aanmoedigen van populaties van nuttige insecten en het 

herzien van gewasbeheer werden besproken, waren de sprekers en 
deelnemers het erover eens: er moeten zo snel als mogelijk tolerante 
hybriden worden ontwikkeld.

Eric Verjux, algemeen directeur van de Deleplanque Groep: “ Al sinds 
2015 zijn vergelingsvirus-toleranties een prioritair onderzoeksthema bij 
suikerbieten. We zijn zeer optimistisch om tolerante rassen te kunnen 
leveren voor de inzaai van volgend jaar in Frankrijk en we verwachten 
verdere goedkeuringen in andere markten voor de komende jaren.” In 
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk zitten momenteel drie hybride 
rassen in het tweede jaar van registratie die beschikbaar zullen zijn voor 

de volgende jaren. Dr. Axel Schechert voegt hieraan toe: “Nog eens 
zeven rassen bevinden zich in verschillende Europese landen, 
waaronder België, in het eerste jaar van goedkeuring. Al deze rassen 
vertonen een zeer goed opbrengstpotentieel, met of zonder 
vergelingsbesmetting.

Laurent Boisroux, Research & Development directeur van de groep, 
verduidelijkt: “Onze genetische bronnen zijn al in staat om 85% van hun 
potentiële opbrengst te garanderen wanneer de druk van het 
vergelingsvirus zeer hoog is”. ■



Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 
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De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
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bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 
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Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
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bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
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Het verplanten van jonge bietenplanten, opgekweekt in kassen, gebeurt met behulp van 
"paperpotten", maar kent geen toekomst omdat ze te duur zijn. 

De jaren 1982-1991 
Het BIVB viert haar 50ste verjaardag; zij draagt nu de titel "Koninklijk Instituut" en wordt het 
KBIVB.  
Het decennium zal op Belgisch en inter-
nationaal vlak gekenmerkt worden door 
het beeld van een steeds 
"milieuvriendelijkere" biet, die als voor-
beeld dient voor de landbouwsector. 
De rijentoediening van stikstof langs de 
rij wordt ontwikkeld, waardoor de aanbe-
volen dosis met 30-50% kan worden 
verminderd en wat gepaard gaat met een 
grotere rentabiliteit en suikerrijkheid. De 
rijenbemesting verzekert een betere 
opname van de stikstof en een starter-
effect. 
De ontwikkeling van het laag-dosis herbicidesysteem wordt ontwikkeld. Vanaf nu is de term FAR 
synoniem voor de onkruidbestrijding: een combinatie van "Fenmedifam" + "Activiteitsversterker" 
+ "Residueel product" + "olie" in lage dosissen, herhaaldelijk behandeld op kleine onkruiden. 
Wat de bescherming tegen insecten betreft, ontwikkelt het KBIVB eerst een monogranulaat van 
het insecticide die naast het zaad wordt geplaatst en helpt vervolgens bij de ontwikkeling van de 
punctuele toepassing van microgranulaten om de dosis te halveren. De dosisvermindering wordt 
afgerond door insecticiden in de zaadcoating op te nemen, waardoor de dosis insecticiden met 
95% wordt verminderd. De eerste behandeling, Force, is in 1989 beschikbaar ter vervanging van 
microgranulaat-insecticiden. 
Een netwerk van waarnemingsvelden en een waarschuwingsdienst (automatisch antwoordappa-
raat) voor ziekten en plagen wordt opgezet. Met het steigend belang van witziekte en ramularia 
worden fungiciden op basis van triazolen getest. De eerste proeven met zaaien onder dekvrucht 
worden aangelegd. Het belang van aaltjesresistente tussenvruchten wordt bestudeerd. 
Helaas duikt in veel landen, waaronder het onze, een belangrijke virusziekte op: rhizomanie ver-
schijnt in 1983 in België. 
Het Instituut verspreidt in 1982 een derde "Atlas van de vijanden en ziekten van suikerbieten", 
opgesteld door het IIRB, het ITB en Deleplanque. 

De jaren 1992-2001 
Het KBIVB werkt vele jaren samen aan internationale studies over insecticiden in zaadbehande-
ling. Deze studies worden georganiseerd door het IIRB in samenwerking met de zaadbedrijven. 
Een nieuw systemische insecticide (imidacloprid) wordt vanaf 1990 getest, waarmee de opnieuw 
opduikende vergelingsziekte doeltreffend kan bestreden worden. Het werd op grote schaal ge-
bruikt vanaf 1993. Deze behandeling zal tussen 1994 en 2000 op ongeveer 75% van de oppervlak-
ten worden gebruikt en na het wegvallen van de microgranulaten vrijwel overal.  
De nationale productie bedraagt meer dan 10 ton witsuiker per ha in 1993 en 11 ton in 1997. 
Dankzij de genetische vooruitgang kon de opbrengst jaarlijks sterk toenemen. 
Rhizomanie neemt toe. Het monitoren van de verspreiding van rhizomanie blijft intensief om de 
sector bewust te maken van de gevaren van deze ziekte. Rhizoctonia bruinwortelrot en aaltjes 
nemen ook toe. In al deze gebieden worden tolerante rassen getest.  
In samenwerking met het ILVO worden technieken ontwikkeld voor de moleculaire detectie en 
kwantificering van nematoden.  
Het FAR-systeem wordt met andere laaggedoseerde moleculen ontwikkeld om effectieve oplos-
singen te bieden in verschillende situaties.  
Er worden uitgebreide studies uitgevoerd om de EUF-methode onder regionale omstandigheden 
te valideren. Deze analysemethode op basis van electro-ultrafiltratie van mineraliseerbare stikstof 
geeft een lager advies, dat door de suikerfabrieken wordt aanbevolen. Tegelijkertijd wordt een 
theoretische berekeningsmodule voor stikstofbemesting ontwikkeld. 
Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
 Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
 Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
 Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 
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Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 

Het verplanten van jonge bietenplanten, opgekweekt in kassen, gebeurt met behulp van 
"paperpotten", maar kent geen toekomst omdat ze te duur zijn. 

De jaren 1982-1991 
Het BIVB viert haar 50ste verjaardag; zij draagt nu de titel "Koninklijk Instituut" en wordt het 
KBIVB.  
Het decennium zal op Belgisch en inter-
nationaal vlak gekenmerkt worden door 
het beeld van een steeds 
"milieuvriendelijkere" biet, die als voor-
beeld dient voor de landbouwsector. 
De rijentoediening van stikstof langs de 
rij wordt ontwikkeld, waardoor de aanbe-
volen dosis met 30-50% kan worden 
verminderd en wat gepaard gaat met een 
grotere rentabiliteit en suikerrijkheid. De 
rijenbemesting verzekert een betere 
opname van de stikstof en een starter-
effect. 
De ontwikkeling van het laag-dosis herbicidesysteem wordt ontwikkeld. Vanaf nu is de term FAR 
synoniem voor de onkruidbestrijding: een combinatie van "Fenmedifam" + "Activiteitsversterker" 
+ "Residueel product" + "olie" in lage dosissen, herhaaldelijk behandeld op kleine onkruiden. 
Wat de bescherming tegen insecten betreft, ontwikkelt het KBIVB eerst een monogranulaat van 
het insecticide die naast het zaad wordt geplaatst en helpt vervolgens bij de ontwikkeling van de 
punctuele toepassing van microgranulaten om de dosis te halveren. De dosisvermindering wordt 
afgerond door insecticiden in de zaadcoating op te nemen, waardoor de dosis insecticiden met 
95% wordt verminderd. De eerste behandeling, Force, is in 1989 beschikbaar ter vervanging van 
microgranulaat-insecticiden. 
Een netwerk van waarnemingsvelden en een waarschuwingsdienst (automatisch antwoordappa-
raat) voor ziekten en plagen wordt opgezet. Met het steigend belang van witziekte en ramularia 
worden fungiciden op basis van triazolen getest. De eerste proeven met zaaien onder dekvrucht 
worden aangelegd. Het belang van aaltjesresistente tussenvruchten wordt bestudeerd. 
Helaas duikt in veel landen, waaronder het onze, een belangrijke virusziekte op: rhizomanie ver-
schijnt in 1983 in België. 
Het Instituut verspreidt in 1982 een derde "Atlas van de vijanden en ziekten van suikerbieten", 
opgesteld door het IIRB, het ITB en Deleplanque. 

De jaren 1992-2001 
Het KBIVB werkt vele jaren samen aan internationale studies over insecticiden in zaadbehande-
ling. Deze studies worden georganiseerd door het IIRB in samenwerking met de zaadbedrijven. 
Een nieuw systemische insecticide (imidacloprid) wordt vanaf 1990 getest, waarmee de opnieuw 
opduikende vergelingsziekte doeltreffend kan bestreden worden. Het werd op grote schaal ge-
bruikt vanaf 1993. Deze behandeling zal tussen 1994 en 2000 op ongeveer 75% van de oppervlak-
ten worden gebruikt en na het wegvallen van de microgranulaten vrijwel overal.  
De nationale productie bedraagt meer dan 10 ton witsuiker per ha in 1993 en 11 ton in 1997. 
Dankzij de genetische vooruitgang kon de opbrengst jaarlijks sterk toenemen. 
Rhizomanie neemt toe. Het monitoren van de verspreiding van rhizomanie blijft intensief om de 
sector bewust te maken van de gevaren van deze ziekte. Rhizoctonia bruinwortelrot en aaltjes 
nemen ook toe. In al deze gebieden worden tolerante rassen getest.  
In samenwerking met het ILVO worden technieken ontwikkeld voor de moleculaire detectie en 
kwantificering van nematoden.  
Het FAR-systeem wordt met andere laaggedoseerde moleculen ontwikkeld om effectieve oplos-
singen te bieden in verschillende situaties.  
Er worden uitgebreide studies uitgevoerd om de EUF-methode onder regionale omstandigheden 
te valideren. Deze analysemethode op basis van electro-ultrafiltratie van mineraliseerbare stikstof 
geeft een lager advies, dat door de suikerfabrieken wordt aanbevolen. Tegelijkertijd wordt een 
theoretische berekeningsmodule voor stikstofbemesting ontwikkeld. 
Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
 Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
 Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
 Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 

Het verplanten van jonge bietenplanten, opgekweekt in kassen, gebeurt met behulp van 
"paperpotten", maar kent geen toekomst omdat ze te duur zijn. 

De jaren 1982-1991 
Het BIVB viert haar 50ste verjaardag; zij draagt nu de titel "Koninklijk Instituut" en wordt het 
KBIVB.  
Het decennium zal op Belgisch en inter-
nationaal vlak gekenmerkt worden door 
het beeld van een steeds 
"milieuvriendelijkere" biet, die als voor-
beeld dient voor de landbouwsector. 
De rijentoediening van stikstof langs de 
rij wordt ontwikkeld, waardoor de aanbe-
volen dosis met 30-50% kan worden 
verminderd en wat gepaard gaat met een 
grotere rentabiliteit en suikerrijkheid. De 
rijenbemesting verzekert een betere 
opname van de stikstof en een starter-
effect. 
De ontwikkeling van het laag-dosis herbicidesysteem wordt ontwikkeld. Vanaf nu is de term FAR 
synoniem voor de onkruidbestrijding: een combinatie van "Fenmedifam" + "Activiteitsversterker" 
+ "Residueel product" + "olie" in lage dosissen, herhaaldelijk behandeld op kleine onkruiden. 
Wat de bescherming tegen insecten betreft, ontwikkelt het KBIVB eerst een monogranulaat van 
het insecticide die naast het zaad wordt geplaatst en helpt vervolgens bij de ontwikkeling van de 
punctuele toepassing van microgranulaten om de dosis te halveren. De dosisvermindering wordt 
afgerond door insecticiden in de zaadcoating op te nemen, waardoor de dosis insecticiden met 
95% wordt verminderd. De eerste behandeling, Force, is in 1989 beschikbaar ter vervanging van 
microgranulaat-insecticiden. 
Een netwerk van waarnemingsvelden en een waarschuwingsdienst (automatisch antwoordappa-
raat) voor ziekten en plagen wordt opgezet. Met het steigend belang van witziekte en ramularia 
worden fungiciden op basis van triazolen getest. De eerste proeven met zaaien onder dekvrucht 
worden aangelegd. Het belang van aaltjesresistente tussenvruchten wordt bestudeerd. 
Helaas duikt in veel landen, waaronder het onze, een belangrijke virusziekte op: rhizomanie ver-
schijnt in 1983 in België. 
Het Instituut verspreidt in 1982 een derde "Atlas van de vijanden en ziekten van suikerbieten", 
opgesteld door het IIRB, het ITB en Deleplanque. 

De jaren 1992-2001 
Het KBIVB werkt vele jaren samen aan internationale studies over insecticiden in zaadbehande-
ling. Deze studies worden georganiseerd door het IIRB in samenwerking met de zaadbedrijven. 
Een nieuw systemische insecticide (imidacloprid) wordt vanaf 1990 getest, waarmee de opnieuw 
opduikende vergelingsziekte doeltreffend kan bestreden worden. Het werd op grote schaal ge-
bruikt vanaf 1993. Deze behandeling zal tussen 1994 en 2000 op ongeveer 75% van de oppervlak-
ten worden gebruikt en na het wegvallen van de microgranulaten vrijwel overal.  
De nationale productie bedraagt meer dan 10 ton witsuiker per ha in 1993 en 11 ton in 1997. 
Dankzij de genetische vooruitgang kon de opbrengst jaarlijks sterk toenemen. 
Rhizomanie neemt toe. Het monitoren van de verspreiding van rhizomanie blijft intensief om de 
sector bewust te maken van de gevaren van deze ziekte. Rhizoctonia bruinwortelrot en aaltjes 
nemen ook toe. In al deze gebieden worden tolerante rassen getest.  
In samenwerking met het ILVO worden technieken ontwikkeld voor de moleculaire detectie en 
kwantificering van nematoden.  
Het FAR-systeem wordt met andere laaggedoseerde moleculen ontwikkeld om effectieve oplos-
singen te bieden in verschillende situaties.  
Er worden uitgebreide studies uitgevoerd om de EUF-methode onder regionale omstandigheden 
te valideren. Deze analysemethode op basis van electro-ultrafiltratie van mineraliseerbare stikstof 
geeft een lager advies, dat door de suikerfabrieken wordt aanbevolen. Tegelijkertijd wordt een 
theoretische berekeningsmodule voor stikstofbemesting ontwikkeld. 
Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 

Het verplanten van jonge bietenplanten, opgekweekt in kassen, gebeurt met behulp van 
"paperpotten", maar kent geen toekomst omdat ze te duur zijn. 

De jaren 1982-1991 
Het BIVB viert haar 50ste verjaardag; zij draagt nu de titel "Koninklijk Instituut" en wordt het 
KBIVB.  
Het decennium zal op Belgisch en inter-
nationaal vlak gekenmerkt worden door 
het beeld van een steeds 
"milieuvriendelijkere" biet, die als voor-
beeld dient voor de landbouwsector. 
De rijentoediening van stikstof langs de 
rij wordt ontwikkeld, waardoor de aanbe-
volen dosis met 30-50% kan worden 
verminderd en wat gepaard gaat met een 
grotere rentabiliteit en suikerrijkheid. De 
rijenbemesting verzekert een betere 
opname van de stikstof en een starter-
effect. 
De ontwikkeling van het laag-dosis herbicidesysteem wordt ontwikkeld. Vanaf nu is de term FAR 
synoniem voor de onkruidbestrijding: een combinatie van "Fenmedifam" + "Activiteitsversterker" 
+ "Residueel product" + "olie" in lage dosissen, herhaaldelijk behandeld op kleine onkruiden. 
Wat de bescherming tegen insecten betreft, ontwikkelt het KBIVB eerst een monogranulaat van 
het insecticide die naast het zaad wordt geplaatst en helpt vervolgens bij de ontwikkeling van de 
punctuele toepassing van microgranulaten om de dosis te halveren. De dosisvermindering wordt 
afgerond door insecticiden in de zaadcoating op te nemen, waardoor de dosis insecticiden met 
95% wordt verminderd. De eerste behandeling, Force, is in 1989 beschikbaar ter vervanging van 
microgranulaat-insecticiden. 
Een netwerk van waarnemingsvelden en een waarschuwingsdienst (automatisch antwoordappa-
raat) voor ziekten en plagen wordt opgezet. Met het steigend belang van witziekte en ramularia 
worden fungiciden op basis van triazolen getest. De eerste proeven met zaaien onder dekvrucht 
worden aangelegd. Het belang van aaltjesresistente tussenvruchten wordt bestudeerd. 
Helaas duikt in veel landen, waaronder het onze, een belangrijke virusziekte op: rhizomanie ver-
schijnt in 1983 in België. 
Het Instituut verspreidt in 1982 een derde "Atlas van de vijanden en ziekten van suikerbieten", 
opgesteld door het IIRB, het ITB en Deleplanque. 

De jaren 1992-2001 
Het KBIVB werkt vele jaren samen aan internationale studies over insecticiden in zaadbehande-
ling. Deze studies worden georganiseerd door het IIRB in samenwerking met de zaadbedrijven. 
Een nieuw systemische insecticide (imidacloprid) wordt vanaf 1990 getest, waarmee de opnieuw 
opduikende vergelingsziekte doeltreffend kan bestreden worden. Het werd op grote schaal ge-
bruikt vanaf 1993. Deze behandeling zal tussen 1994 en 2000 op ongeveer 75% van de oppervlak-
ten worden gebruikt en na het wegvallen van de microgranulaten vrijwel overal.  
De nationale productie bedraagt meer dan 10 ton witsuiker per ha in 1993 en 11 ton in 1997. 
Dankzij de genetische vooruitgang kon de opbrengst jaarlijks sterk toenemen. 
Rhizomanie neemt toe. Het monitoren van de verspreiding van rhizomanie blijft intensief om de 
sector bewust te maken van de gevaren van deze ziekte. Rhizoctonia bruinwortelrot en aaltjes 
nemen ook toe. In al deze gebieden worden tolerante rassen getest.  
In samenwerking met het ILVO worden technieken ontwikkeld voor de moleculaire detectie en 
kwantificering van nematoden.  
Het FAR-systeem wordt met andere laaggedoseerde moleculen ontwikkeld om effectieve oplos-
singen te bieden in verschillende situaties.  
Er worden uitgebreide studies uitgevoerd om de EUF-methode onder regionale omstandigheden 
te valideren. Deze analysemethode op basis van electro-ultrafiltratie van mineraliseerbare stikstof 
geeft een lager advies, dat door de suikerfabrieken wordt aanbevolen. Tegelijkertijd wordt een 
theoretische berekeningsmodule voor stikstofbemesting ontwikkeld. 
Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
 Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
 Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
 Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 

Het verplanten van jonge bietenplanten, opgekweekt in kassen, gebeurt met behulp van 
"paperpotten", maar kent geen toekomst omdat ze te duur zijn. 

De jaren 1982-1991 
Het BIVB viert haar 50ste verjaardag; zij draagt nu de titel "Koninklijk Instituut" en wordt het 
KBIVB.  
Het decennium zal op Belgisch en inter-
nationaal vlak gekenmerkt worden door 
het beeld van een steeds 
"milieuvriendelijkere" biet, die als voor-
beeld dient voor de landbouwsector. 
De rijentoediening van stikstof langs de 
rij wordt ontwikkeld, waardoor de aanbe-
volen dosis met 30-50% kan worden 
verminderd en wat gepaard gaat met een 
grotere rentabiliteit en suikerrijkheid. De 
rijenbemesting verzekert een betere 
opname van de stikstof en een starter-
effect. 
De ontwikkeling van het laag-dosis herbicidesysteem wordt ontwikkeld. Vanaf nu is de term FAR 
synoniem voor de onkruidbestrijding: een combinatie van "Fenmedifam" + "Activiteitsversterker" 
+ "Residueel product" + "olie" in lage dosissen, herhaaldelijk behandeld op kleine onkruiden. 
Wat de bescherming tegen insecten betreft, ontwikkelt het KBIVB eerst een monogranulaat van 
het insecticide die naast het zaad wordt geplaatst en helpt vervolgens bij de ontwikkeling van de 
punctuele toepassing van microgranulaten om de dosis te halveren. De dosisvermindering wordt 
afgerond door insecticiden in de zaadcoating op te nemen, waardoor de dosis insecticiden met 
95% wordt verminderd. De eerste behandeling, Force, is in 1989 beschikbaar ter vervanging van 
microgranulaat-insecticiden. 
Een netwerk van waarnemingsvelden en een waarschuwingsdienst (automatisch antwoordappa-
raat) voor ziekten en plagen wordt opgezet. Met het steigend belang van witziekte en ramularia 
worden fungiciden op basis van triazolen getest. De eerste proeven met zaaien onder dekvrucht 
worden aangelegd. Het belang van aaltjesresistente tussenvruchten wordt bestudeerd. 
Helaas duikt in veel landen, waaronder het onze, een belangrijke virusziekte op: rhizomanie ver-
schijnt in 1983 in België. 
Het Instituut verspreidt in 1982 een derde "Atlas van de vijanden en ziekten van suikerbieten", 
opgesteld door het IIRB, het ITB en Deleplanque. 

De jaren 1992-2001 
Het KBIVB werkt vele jaren samen aan internationale studies over insecticiden in zaadbehande-
ling. Deze studies worden georganiseerd door het IIRB in samenwerking met de zaadbedrijven. 
Een nieuw systemische insecticide (imidacloprid) wordt vanaf 1990 getest, waarmee de opnieuw 
opduikende vergelingsziekte doeltreffend kan bestreden worden. Het werd op grote schaal ge-
bruikt vanaf 1993. Deze behandeling zal tussen 1994 en 2000 op ongeveer 75% van de oppervlak-
ten worden gebruikt en na het wegvallen van de microgranulaten vrijwel overal.  
De nationale productie bedraagt meer dan 10 ton witsuiker per ha in 1993 en 11 ton in 1997. 
Dankzij de genetische vooruitgang kon de opbrengst jaarlijks sterk toenemen. 
Rhizomanie neemt toe. Het monitoren van de verspreiding van rhizomanie blijft intensief om de 
sector bewust te maken van de gevaren van deze ziekte. Rhizoctonia bruinwortelrot en aaltjes 
nemen ook toe. In al deze gebieden worden tolerante rassen getest.  
In samenwerking met het ILVO worden technieken ontwikkeld voor de moleculaire detectie en 
kwantificering van nematoden.  
Het FAR-systeem wordt met andere laaggedoseerde moleculen ontwikkeld om effectieve oplos-
singen te bieden in verschillende situaties.  
Er worden uitgebreide studies uitgevoerd om de EUF-methode onder regionale omstandigheden 
te valideren. Deze analysemethode op basis van electro-ultrafiltratie van mineraliseerbare stikstof 
geeft een lager advies, dat door de suikerfabrieken wordt aanbevolen. Tegelijkertijd wordt een 
theoretische berekeningsmodule voor stikstofbemesting ontwikkeld. 
Het instituut voert vergelijkende testen van zaaimachines uit en benadrukt het belang van zaai-
precisie voor opbrengst en oogst. Grondtarra wordt een belangrijk aandachtspunt en er worden 
internationale samenwerkingen gestart. 
Het Landbouwcentrum Bieten-Cichorei wordt opgericht in 1998. Het KBIVB creëert haar eerste 
website in 1999. 
Het KBIVB vernieuwt haar oogstmachine en zijn tareerlokaal in 2000. In 2001 organiseert het 
KBIVB het IIRB-wereldcongres in Brugge. 

2002-2011 
Als gevolg van het nieuwe suikerregime daalde de suikerprijs en daarmee het inkomen van de 
suikerproducenten en bietentelers. Deze verminderden hun bijdrage aan het onderzoek van het 
KBIVB met 50%, waardoor het personeel daalde tot minder dan 15 werknemers (37 in het begin 
van de jaren tachtig). 
Na de regionalisering van de landbouw bestudeert het KBIVB met behulp van de Waalse overheid 
de prestaties van minder stikstofbeminende rassen. Aaltjesbesmettingen nemen toe als gevolg 
van verschillende factoren, waaronder de klimatologische omstandigheden. Het KBIVB stelt dat 1 
aaltje per 100 g grond een opbrengstverlies van 3 kg suiker per hectare kan veroorzaken. De aan-
wezigheid van nematoden in de diepe lagen wordt door het KBIVB voorgesteld als een bron van 
herbesmetting van de percelen. Nieuwe tolerante rassen zijn hiertegen bestand en winnen snel 
aan productiepotentieel 
De klimaatopwarming lijkt ook de evolutie van de aantasting van bladziekten te verklaren, waar-
onder cercospora, dat geleidelijk de plaats inneemt van ramularia, dat steeds minder voorkomt. 
In samenwerking met de comités voor 
de erkenning van rassen en het KBIVB 
wordt een nieuw rassenreglement 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om 
rassen te beoordelen op hun belang 
voor het milieu (rassen die minder 
fytomiddelen tegen ziekten nodig 
hebben, rassen die minder grondtarra 
exporteren, enz.). De genetica wordt 
bestudeerd om de gewasbescherming 

tegen rhizomanie, nematoden, aphanomy-
ces, rhizoctonia bruinwortelrot en bladziek-
ten te optimaliseren. 
Er worden experimenten uitgevoerd met 
perspulp om bewaargebreken te onder-
zoeken en het afdekken van pulpsilo's met 
plastiek te vervangen door vegetatieve be-
dekking.  
Het instituut ontwikkelt haar samenwerkin-
gen in het kader van het onderzoek naar niet 
kerende  landbouwtechnieken en naar het 
beperken van erosie. De vervanging van ploe-

gen door diep decompacteren (of niet) wordt bestudeerd. Om de hoeveelheid grondtarra in de 
fabriek te beperken, wordt de nadruk gelegd op het gebruik van reinigers voor het laden van de 
bieten. Het nut van het gebruik van Toptex op de efficiëntie van het reinigen wordt bestudeerd. 
Een interreg-project "Rationeel gebruik van stikstof" wordt uitgevoerd door Belgische en Franse 
partners.  
Het KBIVB vernieuwt haar website en maakt er een praktischer instrument van. Er worden expert-
modules toegevoegd: onkruididentificatie, plagen en ziekten, FAR-Consult, rassenkeuze en theo-
retische berekening van stikstof- en K-bemesting. Met financiële steun van het landbouwcentrum 
publiceert het elk jaar een nieuwe technische gids. 
Het KBIVB sluit zich aan bij COBRI (Coordination Beet Research International), waarvan ook Neder-
land, Zweden, Denemarken en Duitsland deel uitmaken. 

2012-2021 
Nu het bietenseizoen langer duurt, voert het 
KBIVB meer studies uit naar de factoren die de 
bewaring op lange termijn beïnvloeden. Uit de 
uitgevoerde studies blijkt dat de kwaliteit van 
de oogst (machines en regelingen) een veel 
grotere invloed heeft boven andere aspecten, 
zoals het rasaspect. Een bewaring van 300-350 
graaddagen wordt bepaald als een niet-
problematische houdbaarheidsgrens. 
 
Het belang van tussenteelten wordt duidelijk 
en de introductie van vlinderbloemigen in groenbemesters wordt samen met UCL bestudeerd om 
het stikstofadvies voor het volgende bietengewas te sturen.  
Er worden vereenvoudigde grondbewerkingstechnieken bestudeerd. Strip-till wordt bestudeerd 
in de context van technieken tegen bodemerosie. Er wordt gewezen op het probleem van bodem-
verdichting door de banden van zware vrachten. Samen met het ITB worden in 2011 en 2016 twee 
grote demonstraties georganiseerd om goede oogst- en bewaarpraktijken populair te maken. 
Het frequente verlies van be-
paalde herbicidemoleculen zet 
ons ertoe aan niet-chemische 
alternatieven te vinden. In het 
kader van een beter (en minder) 
gebruik van herbiciden wordt 
de doeltreffendheid van anti-
drift spuitdoppen en camera-
gestuurde schoffeltechnieken 
bestudeerd. Precisielandbouw 
wordt een belangrijk instrument 
in de moderne landbouw.  
De onkruidbestrijding onder-
vindt moeilijkheden door het voorkomen van onkruid dat resistent is tegen herbiciden 
(melganzevoet, melde). Anderzijds worden met succes onkruidbestrijdingsprogramma's ontwik-
keld voor bieten die resistent zijn tegen ALS.  
Cercospora wint aan intensiteit en aantastingen worden een zorg. Naast de rassentolerantie 
wordt met de ULg een model ontwikkeld dat als een instrument moet dienen voor het voorspel-
len van de cercospora-aantasting. 
Samen met het team van de Clinique des Plantes identificeert het KBIVB de aanwezigheid van 
Curtobacterium flaccumfaciens pv betae als pathogeen van de zilverbiet en maakt het de zaadbe-
drijven bewust van het probleem.  
In 2018 beslist Europa om het gebruik van neonicotinoïden voor alle gewassen in de openlucht te 
verbieden. Vanaf 2019 reactiveert het KBIVB zijn netwerk van waarnemingsvelden en zijn 
"bladluiswaarschuwingsdienst", met de hulp van vele landbouwers en landbouwkundigen uit de 
sector. Er worden derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden toegestaan, maar met strenge 
beperkingen op de rotatie. In het kader van COBRI en IIRB wordt gezocht naar alternatieven voor 
de bestrijding van vergelingsziekte. Gedurende 4 jaar wordt een inventarisatie van de aanwezige 
virussen uitgevoerd. De eerste proeven met gezelschapsplanten in bieten worden uitgevoerd. 
Vanaf 2019 werkt het KBIVB aan een protocol om de rassentolerantie voor vergelingsziekte te 
testen. 

En in 2022 
In juni 2022 organiseert het KBIVB het IIRB-wereldcongres in Mons. 

Twee nieuwe ambitieuze projecten rond alternatieven tegen vergelingsziekte starten in 2022 : 
VIROBETT: Het begrijpen van de dynamieken in de verspreiding van vergelingsziektevirussen in sui-
kerbiet voor het verbeteren van geïntegreerde bestrijdingstechnieken, gesubsidieerd door de Waal-
se regio en in samenwerking met CRA-W 
VIRBICON : Duurzame beheersing van virale vergelingziekte in suikerbieten, gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met KULeuven en ILVO 

Om haar 90ste verjaardag te vieren, nodigde het KBIVB de landbouwers en andere belanghebben-
den in september uit om de proefvelden in Marbais te bezoeken. Er werden verschillende work-
shops gegeven door de ingenieurs van het KBIVB. De drie behandelde thema’s waren: 
Mogelijkheden tot vermindering van herbiciden in de bietenteelt met mechanische bestrij-

ding; 
Beheer van bladluizen en virale vergeling door gewasbescherming en rassentolerantie; 
Beheer van bladziekten en met name cercospora door het gebruik van tolerantere rassen en 

een voorspellend model. 
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Nog steeds geen IPA-akkoord 2023!
Op 4 oktober had er opnieuw een gesprek plaats tussen 
de planters en de fabrikant met als doel, na een zoveelste 
poging, een overeenkomst af te sluiten over de prijstabel 
IPA (Interprofessioneel Akkoord) 2023. Het overleg leek 
goed te eindigen, maar helaas …

Waar het begon: Iscal had reeds vroeger aangegeven de prijstabel 
jaarlijks in overleg te willen vaststellen, rekening houdende met 

de te verwachten prijsontwikkelingen en de evolutie van diverse 
productiekosten, in het bijzonder de energiekosten. 

Langs planterszijde werd ervan uitgegaan dat, in een nieuwe omgeving 
met hoge suikerprijzen én sterk gestegen teeltproductiekosten, een her-
ziening van de verdeling van de meerwaarde boven een suikerprijs van 
500 euro noodzakelijk is. Tevens werd aangedrongen op een kostendek-
kende minimumprijs ingeval de suikerprijs opnieuw zou gaan dalen. 

Waarom een hogere suikerbietprijs?
De IPA’s 2020 tot 2022 werden onderhandeld in een “andere omgeving” 
waarbij lage suikerprijzen de insteek waren – het doel was een minstens 
kostendekkende teelt te kunnen verzekeren bij suikerprijzen tussen 410 
en 470 euro/ton (voor de campagne 2021 was de gemiddelde 
suikerverkoopprijs 430 euro, van 2018 tot 2020 was deze lager dan 400 
euro!), met als tegenzijde een iets lagere bietprijs bij suikerprijzen hoger 
dan 500 euro. 

Iedereen, ook de industrie, ging ervan uit dat suikerprijzen boven 600 
euro voltooid verleden tijd waren. Vandaar toen dit compromis tussen 
planters en fabrikant. De planters hadden iets meer en Iscal had grotere 
zekerheid op voldoende bevoorrading.   

Vandaag overtreffen de suikerverkoopprijzen vlot 800 tot 900 euro, wat 
Iscal vandaag reeds doet zeggen dat de gemiddelde verkoopprijs ruim 
boven 700 euro zal liggen. Een goede zaak voor fabrikant én planters, 
maar een billijke verdeling van de meerwaarde zou er het gevolg van 
moeten zijn. 

De prijstabel van 2022 was en is zeker geen verworven recht voor de fabri-
kant! Sinds de suikerhervorming in 2006 werden de IPA’s steeds onder-
handeld op basis van een prijstabel waarbij een hogere verdeling van de 
meerwaarde van toepassing is bij suikerprijzen boven 500 euro/ton.  

Door de prijstabel van 2022 én de hoge suikerprijzen kan Iscal deze cam-
pagne onverwacht genieten van een onevenredig hoog aandeel in de 
suikerprijs ten nadele van de planters. Het verschil in suikerbietprijs tus-
sen de prijstabel 2019 en deze van 2022 loopt bij een suikerprijs van 730 
euro op tot 7,56 euro/ton, hetzij ± 10 mio euro ten voordele van Iscal! De 
plantersafgevaardigden wensten hier een correctie aan te brengen, reke-
ning houdende met de gestegen productiekosten langs beide zijden. 

Een hogere suikerbietprijs is ook nodig omdat aan de groei van de 
omzet/ha op basis van voortschrijdende genetica met stijgende 
opbrengsten/ha  intussen een eind lijkt gekomen te zijn. Ook krijgt de 
teelt steeds meer te kampen met beperkingen op vlak van 
gewasbescherming en onkruidbestrijding waardoor het rendement 
extra onder druk staat. Tot slot blijft de suikerbietteelt een risicovolle 
teelt waar de prijsvorming zeker rekening moet mee houden. 

Onderhandelen gebeurt ook met het oog op de toekomst en op het 
verder aantrekkelijk houden van de teelt voor de generatie die klaar 
staat bedrijven over te nemen. Ook die zorg werd geuit n.a.v. de soms 
hevige discussies: ofwel garandeert de fabrikant een rendabele mini-
mumprijs, wat Iscal steevast weigert, ofwel laat Iscal toe dat bedrijven 
reserves kunnen aanleggen in periodes met betere suikerprijzen, wat, 
blijkt na het laatste overleg, Iscal nu ook onvoldoende toelaat.

Hoe verliep het gesprek?
Iscal stelde voor om de suikerbietprijs 2023 in vergelijking met de 
prijstabel 2022 vanaf een suikerprijs van 700 euro te doen stijgen. De 
planters wensten een stijging vanaf 500 euro. Na een omstandige 
motivatie van CEO Robert Torck, aanvaardden de planters het voorstel 
van Iscal, gekoppeld aan de volgende voorwaarden:
1. de overeengekomen nieuwe prijstabel moet ook van toepassing zijn 

voor de campagne 2022;
2. het systeem van premies vroeg/laat en de afdekpremie moet vanaf 

2023 geëvalueerd worden, vergezeld van een verhoging van het be-
schikbaar budget met 1,3 mio euro (1 euro/ton);

3. de suikerbietprijstabel 2023 moet opnieuw geëvalueerd worden 
mocht de energiekost bij Iscal onder 75 euro gasprijsequivalent liggen.

Verder wou Iscal zich ertoe engageren:
4. om samen met de planters naar een evenwichtige oplossing te 

zoeken met het oog op een minstens rendabele teelt ingeval de 
suikerbietprijs lager zou liggen dan 37 euro/ton à 17,5° - dit is bij een 
suikerprijs onder 550 euro/ton;

5. een werkgroep op te starten die moet bestuderen hoe de 
prijsonderhandelingen vanaf het IPA 2024 kunnen gebeuren op basis 
van objectieve criteria die betrekking hebben op de productiekosten 
van zowel suikerbieten als suiker. 

Tot zover het overleg op 4 oktober … de uiteindelijke knoop zou 
worden doorgehakt door de grootste aandeelhouder. Deze besliste tot 
onze grote ontgoocheling zo goed als geen rekening te houden met de 
resultaten van het overleg en stelde dat:
1. terugkomen op een akkoord niet tot hun principes hoort;
2. de suikerbietprijs in 2023 zeer matig kan stijgen bij een suikerprijs 

vanaf 700 euro;
3. de premiepot kan opgetrokken worden met 0,6 mio euro (i.p.v. de 

gevraagde 1,3 mio euro);
4. er 0,3 mio euro uitgegeven zal worden aan SoilCapital om planters te 

begeleiden in het beheer van de koolstofproblematiek (hierover was 
nooit met één woord gerept – dit kwam uit de lucht gevallen!).

Suikerprijs IPA 2006  2019 IPA 2020  2022 Verschil

350 25,85 25,85 0

450 30,10 31,21 1,11

500 34,27 34,39 0,12

700 50,95 44,40 -6,55

730 53,46 45,91 -7,55

800 59,30 49,41 -9,89

Suikerprijs IPA 2020  2022 Voorstel Iscal IPA 2023  

350 25,85 25,85 0

450 31,21 31,21 0

500 34,39 34,39 0

700 44,40 44,40 0

730 45,91 46,91 1

800 49,41 52,75 3,34

Deze beide tabellen geven het verschil in suikerbietprijs/ton weer tussen de 
verschillende IPA’s bij wijzigende suikerprijzen. Het voorstel van Iscal, waar 
de planters uiteindelijk mee instemden onder bijkomende voorwaarden, is 
duidelijk minimaal. 

En nu?
De reactie van Iscal kwam hard aan bij de plantersafgevaardigden. Een 
meer dan billijk compromis werd zo goed als volledig van tafel geveegd. 
Iscal zit in een zetel, weet dat de huidige suikerprijs van de bietenteelt 
opnieuw een rendabele en winstgevende teelt heeft gemaakt én weet 
dat de planters vandaag niet zullen afhaken. Waarom zou de suikerbiet 
dan meer betaald moeten worden?

Er zal nu eerst nagegaan worden of verder overleg nog wel zin heeft. 
Het vertrouwen heeft alleszins opnieuw een deuk gekregen! Moeten we 
gaan voor (harde) actie? Wordt er opnieuw samen rond tafel gezeten? 
Dit zal in de eerstvolgende dagen besproken en beslist worden …

Dit artikel samengevat: grote ontgoocheling bij de planters-
afgevaardigden én een gebrek aan voldoende respect voor de 
grondstofleveranciers … wordt vervolgd!

Verwachtingen voor 2022: 
Iscal zegt vandaag zekerheid te hebben dat een gemiddelde 
verkoopprijs voor de aan gang zijnde campagne 2022 gerealiseerd zal 
worden van meer dan 700 euro. Stel dat deze finaal 730 euro zou 
bedragen, dan is de suikerbietprijs voor deze campagne 45,9 euro/ton à 
17,5% SG, exclusief de pulpvergoeding. Met een gemiddelde 
rendementsverwachting van 84 ton à 17,45% SG zou dit een omzetcijfer 
betekenen van 4.340 euro/ha (pulpvergoeding inbegrepen). 

Voor de volgende campagne 2023 verwacht Iscal een gelijkaardige 
suikerverkooptendens. 

7ISCAL
Campagnenieuws
De campagne begon op dinsdag 20 september in Iscal. 
De start van de fabriek was ondermaats, maar de fabriek 
draait momenteel vrij goed, boven de verwachte capa
citeit. 

Op basis van de staalnames voorspelde Iscal aanvankelijk een 
opbrengst van 82 ton/ha à 17,75°Z, maar deze werd intussen 

bijgestuurd naar 84 ton/ha à 17,45°Z. De regenval in september is hier 
niet vreemd aan! De campagne zou 126 dagen duren! 

Bij de bietenontvangst is het alle hens aan dek, ons team van vier 
controleurs waakt er over dat de bieten op de juiste manier worden 
ontvangen. Niettegenstaande vooraf de nodige herstellingen werden 
uitgevoerd en al het materiaal een grondig onderhoud kreeg, onder 
andere de aanpassing van de Parmentières, kwam het al snel tot kleine 
én grotere storingen die het ritme van de bietenontvangst onderbraken. 
Gelukkig werd steeds een oplossing gevonden, maar toch moesten er 
reeds een paar honderd stalen in zakken worden gestockeerd in 
afwachting van hun analyse. 

Wat onze controle betreft, merkten wij gedurende twee dagen een te 
grote afwijking op van de nettobalans; de betrokken stalen ondergingen 
intussen een correctie. De resultaten van onze overige controles blijven 
tot nu toe binnen de normen en het lijkt dat de problemen met de 
wasverliezen nu van de baan zijn dank zij de aanpassingen aan de 
Parmentières. Extra aandacht wordt er nu besteed aan de verliezen op 
de transportband tussen de Parmentières en de netto1-weging. 

Campagne 2022 - resultaten fabrieksvervoer:

20/09 t.e.m. 07/10 Suiker
gehalte Grond tarra Koptarra/ 

nettobiet

Région des Collines 17,61 4,36 5,18

Frankrijk 17,47 2,97 5,39

Leemstreek 17,59 3,58 5,18

Poperinge 17,55 3,76 5,64

Zandstreek 16,74 2,60 4,33

Zeepolder 18,02 2,77 5,54

Zandleem O.VL. 17,17 3,61 5,78

Zandleem W.VL 17,45 3,59 5,57

Eindtotaal 17,69 3,24 5,43

DS-gehalte perspulp: bij aanvang van de campagne, van 22/09 tot 
27/09: gemiddeld 22,52% - nadien, van 28/09 tot 8/10: gemiddelde 
23,87%.

Er werden tot op vandaag (9 oktober) drie vergelijkende proeven 
uitgevoerd voor de leveringen die in Dinteloord worden verwerkt. In 
Dinteloord gelden andere ontvangstrichtlijnen dan in Fontenoy. De 
proeven hebben tot doel deze suikerbieten te vergoeden als zouden zij 
geleverd zijn in Fontenoy.  

Zoals elk jaar houden wij u regelmatig op de hoogte van de evolutie via 
Nieuwsbrieven en onze website. Aarzel van uw kant niet om ons te 
contacteren ingeval u vragen hebt bij de campagne of uw resultaten. 
(van.dijck.eric@gmail.com). ■

Uitzaai 2023: sluit zowel uw contract 
A als uw contract B af. 
Weldra ontvangt (of u ontving reeds) de jaarlijkse vraag om uw 
uitzaai-intentie voor de volgende campagne kenbaar te maken. 
Zoals hiervoor reeds gesteld verwacht Iscal voor de campagne 2023 
verkoopprijzen die aanleunen tegen deze van 2022. In tegenstelling 
tot de situatie in het najaar 2021 kan er nu dus geen twijfel bestaan 
over de rendabiliteit van de teelt in 2023 (tenzij overmacht) en 
adviseren wij u om zowel uw contract A als uw contract B af te 
sluiten. 
Gezien de gewijzigde marktomstandigheden is het te verwachten dat 
de premie die is voorzien voor niet gecontracteerde bieten contract B 
beperkt zal worden en dat de premie niet meer van toepassing zal zijn 
op de tekortleveringen binnen het contract. Dit moet nog verder 

besproken worden tussen planters en fabrikant. ■
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In Brazilië is het mogelijk suikerriet te verbouwen voor de 
suikerproductie in voorheen beschermde gebieden.

Het huidige plafond van 7% voor het gebruik van 
plantaardige biobrandstoffen in het vervoer wordt 
gehandhaafd.

Agro Closer: een QR-code voor het traceren van producten voor gewasbescherming 
Door de covidpandemie, de verstoring van de toe
leveringsketen en de oorlog in Ukraïne is het duidelijk 
dat de voedselproductie van cruciaal belang is voor de 
Europese land en tuinbouw. Naast de kwantiteit van het 
voedsel is de kwaliteit in Europa cruciaal. Zowel in de 
kwantiteit als in kwaliteit spelen gewas beschermings
middelen een essentiële rol.

Zowel de producerende industrie (Belplant) als de de distributie 
(Phytodis) promoten het verantwoord gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen. Beide sectoren vinden het belangrijk dat een 
volledige traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen gewaar-
borgd wordt. Dit kadert in de EU-verordening nr. 1107/2009, artikel 67: 
het verplicht bijhouden van een gebruiksregister van gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen met naam, datum, perceel, behandeld 
gewas en dosis. Om dit te doen heeft de sector beslist om een digitale 
traceerbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen te introduceren 
via het Agro CloSer project. Zo kan het vertrouwen van de Europese 
consument worden versterkt.

Net zoals de grootdistributie heeft de sector van gewas beschermings-
middelen een platform opgezet om de logistieke traceerbaarheid van 
aan landbouwers verkochte producten te garanderen. Het doel is om, 
indien nodig, onmiddellijk de producten te kunnen terugroepen. Door 
ze in elk stadium van de distributie te scannen kunnen ze nauwkeurig 
worden getraceerd aan de hand van het partijnummer. Voor de 
eindgebruiker, de land- en tuinbouwers, betekent dit dat in geval van 
terugroepen van een product aan de hand van het partijnummer het 
gebruikte product snel geïdentificeerd kan worden.

De traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in de hele keten 
wordt mogelijk gemaakt door het Track en Trace-systeem dat in de 
Benelux is ontwikkeld door de Stichting Agro CloSer. In België maken 
Belplant en Phytodis deel uit van de Benelux Stichting. 

Het Agro Closer-platform, dat opstartte in Nederland en nu werd 
uitgebreid naar België, heeft het voordeel dat met één enkele verbinding 
alle actoren met elkaar verbonden zijn. De werking van het platform 
kan worden vergeleken met een mailbox om berichten door te sturen. 
Producten worden per partijnummer getraceerd door de keten verder 
te digitaliseren en te automatiseren en door een nauwkeurig voorraad-

beheer te waarborgen. Om de digitalisering van de tracking- en 
tracinggegevens mogelijk te maken, worden alle verpakkingen (flessen, 
dozen, pallets) voorzien van een 2D-matrixcode met unieke 
productidentificatiegegevens (artikelidentificatie -GTIN-, partijnummer 
en productiedatum). 

Het doel van Agro CloSer is om het gewasbeschermingsmiddel 
gemakkelijk te identificeren tot bij de teler en indien nodig een 
onmiddellijke en veilige product recall zeer snel te kunnen uitvoeren. 

Leveranciers hebben zich geëngageerd om vanaf 2022 alle nieuwe 
producties met 2D matrix code op producten te voorzien. Daarnaast 
zullen in 2022 leveranciers en distributeurs zich aansluiten bij Agro 
CloSer. Doelstelling is dat vanaf 2024 alle producenten en alle 
distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen de uitrol en de 
volledige implementatie van deze nieuwe oplossing realiseren zodat de 
precieze en gerichte traceerbaarheid werkelijk tot uiting kan komen. 

Nadere informatie over traceerbaarheid en het Agro CloSer-platform 
staat vermeld op de website www.agrocloser.eu/home. ■

Rietsuiker opnemen in lijst producten 
gelinkt aan ontbossing
Het Europees Parlement heeft in zijn huidig voorstel rundvlees, cacao, 
koffie, palmolie, soja en hout expliciet genoemd als producten die met 
ontbossing in verband worden gebracht, maar rietsuiker niet. Rietsuiker, 
een van de tien meest verhandelde landbouwproducten ter wereld, is 
een tropisch gewas waarvoor in sommige landen zoals Brazilië, de 
grootste suikerproducent ter wereld, het landgebruik concurreert met 
tropische bossen en ecosystemen. 

Nee tegen geïmporteerde ontbossing
In het kader van de trialoogbesprekingen over de voorgestelde 
verordening inzake met ontbossing geassocieerde producten, vraagt 
CIBE (Internationale confederatie van Europese bietentelers) om 
rietsuiker op te nemen omwille van de volgende argumenten:
- de EU importeert tussen 2 en 3 miljoen ton rietsuiker per jaar; 
- de rol van suikerriet bij ontbossing en aantasting van bossen in 

tropische en subtropische gebieden werd bevestigd door 
verschillende studies waaruit blijkt dat suikerriet een van de tien 
meest ontbossingsgerelateerde gewassen ter wereld is, met 
ongeveer 32.000 ha ontbossing per jaar, voornamelijk in Midden- en 
Zuid-Amerika, Zuid-Azië en Afrika. Maar de EU draagt ook indirect bij 
via de invoer van suikerrietproducten, met ongeveer 3.000 ha 
ontbossing per jaar volgens het WWF;

- in Brazilië blijft de suikerrietteelt, die indirect verantwoordelijk is voor 
ontbossing, zich uitbreiden als gevolg van de intrekking in 2019 van 
de wet “Lei de Zoneamento”, die de suikerrietteelt beperkte volgens 
criteria die niet tot ontbossing leiden. Het huidige beleidskader 
opent derhalve de mogelijkheid om in voorheen beschermde 
gebieden (waaronder het Amazonegebied) suikerriet voor de 
suikerproductie te verbouwen.

Tot slot roept CIBE de ministers van Landbouw en Milieu van de EU-
lidstaten op om te zorgen voor samenhang tussen het EU-handelsbeleid 
en de Green Deal. Rietsuiker moet worden opgenomen in de lijst van 
producten gelinkt aan ontbossing en aantasting van bossen en er moet 
nu actie worden ondernomen om dit probleem aan te pakken. ■

Vrijhandelsovereenkomst tussen India en 
de EU: Indiase suikerinvoer bedreigt 
Europese suikersector
Nu de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en India naderen, roepen de Internationale confederatie van 
Europese bietentelers (CIBE), de Europese vereniging van suiker-
fabrikanten (CEFS) en de Europese Federatie van vakbonden voor 
voeding, landbouw en toerisme (EFFAT) op om suiker buiten de lopende 
besprekingen te houden. 

De invoer van Indiase suiker vormt een bedreiging voor de Europese 
biet en suikersector. India is de op één na grootste producent  
en exporteur van suiker ter wereld. In 2021/22 voerde India bijna  
11,2 miljoen ton suiker uit naar de wereldmarkt, wat overeenkomt met 
de suikerproductie van Frankrijk, Duitsland en Polen samen.

De Indiase suikerproductie en -uitvoer worden zwaar gesubsidieerd, 
hetgeen een aanzienlijke impact heeft op de internationale markt en op 
de wereldsuikerprijzen. In december 2021 heeft de Wereld handels-
organisatie (WTO) de verschillende steunmaatregelen van India voor 
zijn suikersector veroordeeld. India heeft de WTO-uitspraak verworpen 
en is reeds in beroep gegaan om de opheffing van deze steunmaatregelen 
uit te stellen. 

Het Europees Parlement heeft geëist dat de EU in de lopende 
handelsbesprekingen met India geen concessies doet op het gebied 
van suiker, en dat India zijn quotum van 10.000 ton witte suiker in de 
WTO onmiddellijk schorst totdat de betwiste maatregelen zijn 
opgeheven. ■

Bij de suikerrietteelt worden minstens  
40 werkzame stoffen gebruikt die in de  
EU verboden zijn
Bovendien is er geen wederkerigheid tussen de productienormen en 
agronomische praktijken van de EU en India. Er is daarentegen een 
toenemende divergentie als gevolg van de strikte procedure voor 
werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in de EU en 
de verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van de Green Deal 
van de EU. 

Indiase landbouwers kunnen minstens 130 GBM-werkstoffen gebruiken 
die in de EU niet zijn goedgekeurd, en daarvan worden er minstens 40 
gebruikt in de suikerrietteelt.

India heeft vijf van de elf fundamentele instrumenten van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie (IAO) niet bekrachtigd. Dwangarbeid, 
extreme werkomstandigheden, grenzend aan menselijke overleving, 
roepen ernstige vragen op. 

Een verdere openstelling van de Europese markt voor Indiase suiker zou 
negatieve gevolgen hebben voor de economische levensvatbaarheid 
van de Europese suikersector. Daarom eist de Europese biet en 
suikersector opschorting van het CXL-tariefcontingent voor de invoer 
van 10.000 ton suiker uit India en uitsluiting van suiker uit de lopende 
onderhandelingen. ■

Europees Parlement stemde over richtlijn 
hernieuwbare energie RED II
Op 14 september heeft de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement gestemd voor een verhoogd streefcijfer van 45% (in plaats 
van 32%) hernieuwbare energie tegen 2030, een vermindering van de 
broeikasgasintensiteit in het vervoer met ten minste 16% tegen 2030 en 
de handhaving van het huidige plafond van 7% voor biobrandstoffen 
op basis van planten, ondanks een sterke “biobrandstoffen versus 
voedsel”-campagne van ngo’s en sommige politieke fracties.

De richtlijn bevat ook een verplichting voor elke lidstaat om met een of 
meer andere lidstaten gezamenlijke projecten voor de productie van 
hernieuwbare energie op te zetten.

Copa-Cogeca verwelkomt het besluit om een stabiel en voorspelbaar 
beleid te voeren voor biobrandstoffen op basis van gewassen, maar 
betreurt het standpunt dat is ingenomen voor de sector bosbiomassa. 
De voor bosbiomassa aangenomen wijzigingen voorzien in de invoering 
van een plafond voor het opnemen van energie uit primaire houtachtige 
biomassa in de streefcijfers voor hernieuwbare energie en in de 
stopzetting van subsidies voor dit type energie.

Het amendement betreffende het gebruik van bietenpulp voor de 
productie van biogas, gesteund door de CEFS, werd verworpen, maar 
dit zou een verwerping naar de vorm maar niet naar de inhoud zijn. Het 
is derhalve mogelijk dat dit amendement, met een redactionele 
correctie, alsnog in de definitieve geconsolideerde tekst wordt 
opgenomen. ■


