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Tussen augustus en september 2022 steeg de gemid-
delde EU-suikerprijs van 484 tot 512 euro per ton

Kort geoogst
Roemenië: Tereos stemt ermee in zijn suikerfabriek Ludus te 
verkopen aan een groep Roemeense boeren nadat onderhan-

delingen met een potentiële koper waren mislukt, zo meldt Reuters. De  
fabriek met een verwerkingscapaciteit van 4.000 ton, is een van de laatste 
twee suikerfabrieken in het land. In 2021 verwerkte ze ongeveer een derde 
van de totale bietenproductie.

Frankrijk: ramingen bietenproductie werden neerwaarts 
herzien. De voorspelde bietenoogst van 32,9 miljoen ton ligt 4,2% 

onder de productie van 2021 en 10,9% onder het gemiddelde van de  
afgelopen vijf jaar. 

De Duitse brancheorganisatie voor de zoetwarenindustrie 
vraagt steun voor het voortbestaan van de kmo’s in de sector. Ze 

vraagt de invoering van uniforme prijzen voor industriële elektriciteit in de 
EU, de afschaffing van alle EU-tarieven op de invoer van levensmiddelen-
grondstoffen en steun om de financiering van de sector veilig te stellen. 

Frankrijk: suikerfabrieken hebben een voorraad brandstof 
ingeslagen om productiestops te voorkomen tijdens stakingen 

die de raffinage en levering van diesel voor de bietenoogst verstoren, aldus 
Reuters. 

In Canada is dit het slechtste seizoen in 36 jaar voor bieten-
planters. Sommige teeltgebieden in het zuiden van Alberta zijn 

volledig ontbladerd door wind en hagel.  
India zal vanaf april 2023 benzine met 20% ethanol aanbie-
den en tegen 2025 moet het hele distributienetwerk E20 leveren. 

Momenteel bedraagt de ethanolbijmenging in benzine 10%, tegen 8% in 
2020/21 en 5% in 2019/20. India zou de vijfde grootste ethanolproducent ter 
wereld worden, na de Verenigde Staten, Brazilië, de Europese Unie en China. 

Zwitserland: biologische bietencampagne afgerond begin 
oktober. Er werd 100.000 ton verwerkt (vorig jaar 82.250 ton) tot 

14.000 ton biologische suiker. Van het totaal van 2022 werd ongeveer 12.000 
ton bieten in Zwitserland geproduceerd, terwijl de rest werd ingevoerd uit 
Duitsland. 

Indonesië: de regering wil het suikerrietareaal verdubbelen 
van 450.000 tot 700.000 ha om de invoer van suiker te beperken. 

De verwachte suikerproductie in 2022/23 bedraagt 3,24 miljoen ton voor 
een verbruik van 7,6 miljoen ton, waardoor meer dan 4 miljoen ton moet 
worden ingevoerd. Indonesië, een van de grootste suikerimporteurs ter  
wereld, heeft elf raffinaderijen voor ingevoerde ruwe suiker, met een totale 
capaciteit van iets meer dan 5 miljoen ton per jaar.
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Na veertig jaar doorgedreven inspanningen om de prestaties op 
het gebied van landbouw, milieu- en energie te verbeteren, is het 
nu tijd om de balans op te maken en de koers voor de toekomst 
uit te zetten!

Hoe kan de sector nog efficiënter worden?
Allereerst hebben we economische perspectieven nodig, maar 
we moeten ook doelstellingen op het gebied van milieuduur-
zaamheid vastleggen: wat is onze impact op het milieu, hoe kun-
nen we die nog verminderen en toch economisch levensvatbaar 
blijven?

Deze kwesties zullen vanuit drie invalshoeken worden aangepakt:
• De economische uitdagingen van de sector: hoe kunnen we 

het vertrouwen van de spelers in de sector herstellen, zodat zij 
in de toekomst blijven geloven en blijven investeren ondanks 
de volatiliteit van de suikermarkt, ondanks de directe en oneer-
lijke concurrentie van rietsuiker, ondanks het gebrek aan poli-
tieke steun op Europees niveau, ondanks vrijhandelsovereen-

komsten waarbij suiker systematisch wordt gebruikt als 
ruilmiddel tegen andere goederen en diensten, ondanks de 
stijgende productiekosten?

• De technische uitdagingen: hoe kunnen we bieten tegen ziek-
ten en plagen beschermen en tegelijkertijd de natuur bescher-
men, terwijl onze gereedschapskist met chemische en geneti-
sche oplossingen langzaam maar zeker leeg raakt en de 
opwarming van de aarde de agressiviteit van de huidige pro-
blemen vergroot en nieuwe moeilijkheden met zich mee-
brengt?

• Klimaatuitdagingen: hoe de sector koolstofvrij maken om te-
gen 2050 CO

2
-neutraal te worden? De productie van meststof-

fen, landbouwwerkzaamheden, vervoer, extractie en raffinage 
van suiker zijn allemaal energie-intensieve handelingen. Wat 
zijn de hefbomen waarop we kunnen en moeten ingrijpen?

Aan het woord komen planters, fabrikanten, specialisten, onder-
zoekers en academici actief in de sector, en milieuorganisaties.

Alle gedelegeerde planters van onze nationale en regionale organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
dit evenement dat zal plaatsvinden op 14 december in Gembloux.

Samen moeten we laten zien dat we geloven in de toekomst van de suikerproductie in België!

Onze sector kan trots zijn op wat werd bereikt sinds het wereldwijde milieubewustzijn in de jaren tachtig!

Dat we de knowhow hebben om nog beter te presteren, moeten we nu aan de grote klok hangen!

Knowhow hebben is goed,

hem tonen is beter!
Op woensdag 14 december 2022, in aanwezigheid van verschillende regionale en 
federale ministers, de pers en de academische en onderzoekswereld, zal de hele 

Belgische biet-suikersector kleur bekennen!
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Ontmoeting met de Eurocommissaris voor landbouw
Op 20 oktober heeft een delegatie van de CIBE (confede-
ratie van Europese suikerbietplanters) onder leiding van 
haar voorzitter, de Belg Marcel Jehaes, een ontmoeting 
gehad met de Europese Commissaris voor Landbouw, 
de Pool Janusz Wojciechowski.

De commissaris werd vergezeld door drie medewerkers: Andreas  
Schneider, lid van het kabinet, Mateusz Szymanski (adjunct-com-

missaris) en Ana Dumitrescu (teamleider suiker - DG AGRI).

Tijdens de vergadering reageerde de commissaris met grote openheid 
op de prioriteiten en de vragen van de CIBE-afgevaardigden:

Hervorming van het suikerregime:
hij bevestigde geen voorstander te zijn geweest van de aanpassing van het 
suikerregime (einde van de quota). Het blijft volgens hem een slechte her-
vorming met negatieve gevolgen.

Energie- en meststoffencrisis:
hij benadrukte dat de Commissie de huidige energie- en meststoffencrisis 
als gevolg van de oorlog in Oekraïne aanpakt en herinnerde aan de bepalin-
gen (tijdelijk crisiskader) die werden ingevoerd om deze crisis te verzachten 
en de beschikbaarheid en ondersteuning van energie en gas mogelijk te 
maken, met name voor energie-intensieve industrieën, zoals de meststoffen-
industrie. Hij verklaarde dat dit pakket zal worden verlengd en dat het open-
staat voor sectoren als de onze.

De commissaris onderstreepte dat er gewerkt wordt aan een mededeling 
over meststoffen die op 9 november zal worden gepubliceerd om via diver-
se maatregelen het meststoffenprobleem in Europa aan te pakken. Hij vroeg 
naar de visie van CIBE over dit onderwerp en raadde aan het pakket te bestu-
deren dat is ingevoerd om staatssteun aan bedrijven mogelijk te maken: er 
is een aanzienlijk bedrag aan geld beschikbaar gesteld en hij vindt dat 
slechts weinig lidstaten daarvan gebruik hebben gemaakt voor land-
bouwers (tot nu toe hebben slechts zes lidstaten uit dit pakket steun/hulp 
voor meststoffen aan landbouwers ingevoerd); hij benadrukte dat een 
 dergelijk pakket nieuwe mogelijkheden biedt.

Gewasbescherming:
hij begreep de druk en de bezorgdheid van de bietentelers, met name wat 
gewasbescherming betreft en herinnerde eraan niet akkoord te gaan met 
het voorstel voor een verordening inzake het duurzaam gebruik van pestici-
den (codenaam «SUR»), met name omdat het tijdschema ongepast is, er 
geen volledige effectbeoordeling werd opgenomen en er geen rechtvaardi-
ge verdeling is tussen de lidstaten.

Veel lidstaten hebben bezwaar geuit en veel leden van het Europees  
Parlement zijn bijzonder kritisch geweest; hij raadde ons impliciet aan druk 
uit te oefenen op de lidstaten en de leden van het Europees Parlement; maar 
liet ook verstaan dat niet hij, maar Stella Kyriakides, de Eurocommissaris voor 
Gezondheid en Voedselveiligheid, verantwoordelijk is voor dit dossier.
 
Technische impasses:
hij nam nota van ons verzoek om technische impasses bij de toepassing van 
de huidige wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, 
met name door de tenuitvoerlegging van de bepaling in de verordening 
inzake het op de markt brengen.

Precisielandbouw:
de tweede pijler van het GLB en de nationale strategische plannen zijn volgens 
de commissaris geschikte instrumenten om de ontwikkeling van nieuwe  
technologieën, zoals precisielandbouw, te financieren; hij heeft evenwel de 
voorbeelden van CIBE genoteerd, waaruit blijkt dat dit niet volstaat.

Wederkerigheid of  “spiegelclausules”:
wat de handelsovereenkomsten betreft, onderstreepte de commissaris dat 
in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten, met name met Australië en In-
dia, wederkerigheid zal worden toegepast; hij heeft rekening gehouden met 
ons verzoek om suikerriet op te nemen in de wetgeving inzake producten 
die gelinkt zijn aan ontbossing.

Maximumwaarden voor residuen (MRL):
hij gaf toe dat de MRL-wetgeving beperkt is, maar dat een verdere uitbrei-

ding op verzet zou kunnen stuiten van de WTO-partners en dat de  
WTO-regels moeten worden nageleefd.

Lobbyen door suikergebruikers:
hij benadrukte, ondanks verschillende brieven die de Commissie van suiker-
gebruikers heeft ontvangen, niet van plan te zijn op hun verzoek in te gaan 
en op de EU-suikermarkt in te grijpen door de invoer te verhogen.

Risicobeheer:
hij heeft nota genomen van het feit dat de steun en de financiering van de 
risicobeheersinstrumenten niet volstaan op grond van ervaringen van 
Frankrijk op dit gebied.

GLB-begroting:
hij gaf toe dat het GLB-budget niet toereikend was; dankzij hem was het ho-
ger dan oorspronkelijk voorgesteld, maar nog steeds verre van toereikend om 
de voedselzekerheid in de EU te waarborgen; hij is vastbesloten actie te on-
dernemen om het GLB-budget voor het volgende GLB na 2027 te versterken.

Kortom, een open en informele bijeenkomst, die hopelijk zal leiden tot posi-
tieve vooruitgang voor onze sector. CIBE heeft ook toegezegd de voorwaar-
den voor het welslagen van een duurzame bietensector te definiëren begin 
2023 en nogmaals contact op te nemen met de commissaris om de situatie 
opnieuw te evalueren en met name de niet-behandelde kwesties van de 
gemeenschappelijke marktordening (overheidsinterventie, uitzonderlijke 
maatregelen) te bespreken. ■

Van links naar rechts zijn te zien: Franck Sander (FR), Dirk De Lugt (NL), Ernst Karpfinger (AT), Europees commissaris voor Landbouw Janusz
Wojciechowski, Marcel Jehaes (BE), CIBE-voorzitter, Kristof Nyckiel (PL), Eckhart Hinrichs (DE) en Elisabeth Lacoste, CIBE-directeur (afwezig op
de foto: Alexander Krick, CIBE)

De uitdagingen op dit moment voor onze organisatie
Het was een droog en warm jaar en toch hebben de suikerbieten 
opnieuw hun veerkracht getoond. De opbrengsten zitten goed wat 
betreft gewicht en suiker, al heeft de neerslag in september geleid 
tot een significante daling van het suikergehalte.

In ieder geval moeten we heel voorzichtig blijven, want door het 
afnemend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, stellen we 
ons bloot aan vanuit landbouwkundig oogpunt onberekenbare risi-
co’s (geelziekte, insectenplagen, aantasting door onkruid, ...).

Iscal begon de campagne rond 20 september na de aanpassing van 
de gasketel naar olie, waardoor een moeilijke start van de campag-
ne. Op een paar dagen na verloopt de verwerking nu volgens plan.
Momenteel is er een probleem met de pulppers waardoor de droge-
rij buiten werking is. Het blijft noodzakelijk om de voorgestelde con-
tracten voor droge pulp aan de “planter-veehouder” na te komen.

Een pijnpunt bij Iscal zijn de onderhandelingen 2022-2023. Het is on-
aanvaardbaar dat de toegevoegde waarde, gerealiseerd dankzij de 
stijging van de suikerprijs, niet gedeeld wordt terwijl de meeste Euro-
pese fabrikanten de bietenprijs naar boven bijstellen en dat er geen 
besprekingen met onze vertegenwoordigers worden opgestart.  

Hoe kan er sprake zijn van partnerschap? Ik hoop dat het gezond 
verstand zal zegevieren en er snel een akkoord uit de bus komt!

Bij de Tiense Suikerraffinaderij (Tienen en Longchamps) is de situa-
tie in Wanze buitengewoon somber: er zijn nog altijd problemen 
met de verwarmingsketel met een vertraging van acht dagen! Is het 
normaal om de premies voor late levering te wijten aan fabrieksver-
tragingen in mindering te brengen van de all-inbietenprijs? De 
vraag stellen is haar beantwoorden.

Er werd een campagne vooropgesteld van 107 à 108 dagen. Hoe-
veel dagen zullen het worden? Wie zal het risico om eind januari 
bieten te leveren dragen? 

We moeten antwoorden hebben op onze vragen, anders kunnen 
we niet akkoord gaan met campagnes die langer dan 110 dagen 
duren! En juist dit jaar, terwijl we weer winstgevend worden, volgen 
onze fabrieken niet.

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden, te beginnen met duur-
zaamheid. Als actoren, zouden we graag nauwer betrokken worden 
bij het debat en duurzaamheid niet moeten ondergaan.

Ook inzake de participatie zijn er issues op te lossen.  
Sopabe-T moet haar statuten aanpassen aan het nieuwe wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, de conversie voltooien, de  
algemene vergaderingen voorbereiden en de inschrijvingsvoor-
waarden bepalen voor de aandelen Sopabe-T gelinkt aan het ver-
werven van een supplementair basisbietencontract dat de fabrikant 
reeds heeft aangekondigd.

Ondertussen gaan binnen onze organisatie verschillende admini-
stratieve medewerkers met pensioen en wordt in hun vervanging 
voorzien. Zo werden al twee kandidaten aangenomen. Het is tevens 
de bedoeling onze structuren te vereenvoudigen, wat een enorme 
uitdaging is. Iedere groepering of vereniging moet evenwel haar 
werking aanpassen aan de actuele en toekomstige situatie en zich 
aantrekkelijk maken voor jongeren.

Aan planters en fabrikanten wens ik 
inmiddels nog een vlot verloop van 
de campagne toe. ■
Jef Cleiren,
Voorzitter van de CBB

CIBE2
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3COCO HASPENGOUWBietencampagne TS in volle gang
De campagne 2022 is volop aan de gang. De opbreng-
sten zijn goed, al blijven er lokale en regionale verschil-
len. Wat de fabrieken betreft, schommelt het productie-
tempo in Wanze-Longchamps nog steeds, maar de 
problemen staan soms los van de fabriek.

Hoe draaien de fabrieken?
Zoals u in het vorige nummer van de krant kon lezen, is de fabriek in Tienen 
vrij snel opgestart, wat niet het geval was voor het duo Longchamp-Wanze, 
dat ongeveer tien dagen nodig had om zijn nominale capaciteit te bereiken 
wegens problemen met de turbine. Sindsdien heeft Tienen zijn normale 
tempo aangehouden met slechts een of twee kleine stops van enkele uren 
en draait de fabriek op meer dan 13.000 ton bieten per dag. 
Voor Longchamps-Wanze verliep alles niet zo vlot: door een brand in een 
cabine van Biowanze moest de fabriek een dag stilliggen om de turbine af 
te stellen, die weer op hol sloeg, en op het moment van schrijven van dit 
artikel was er bovendien een elektrische storing in een cabine in Eghezée. 
Wanze vertraagt opnieuw tot 14.000 ton per dag om de problemen met de 
verwarmingsketels op te lossen. Hierdoor bedraagt de gemiddelde capaci-
teit van de fabriek sinds het begin van de campagne 15.000 ton per dag, 
tegenover een nominale capaciteit van 18.000 ton per dag.

Hoe zit het met de vertragingen?
Door de hierboven opgesomde problemen wordt het einde van de 
campagne momenteel gepland op 19 januari, bijna vijf dagen later dan 
oorspronkelijk gepland. Helaas lopen sommige siloreinigers al tot acht 
dagen achter op schema en bedraagt de gemiddelde vertraging vijf da-
gen. We hebben ermee ingestemd om de plannings met één dag te 
verschuiven, omdat wij moesten toegeven dat het uitvallen van de elek-
trische cabine in Wanze los stond van de TS. De vergoedingen voor laat-
tijdige afhaling zijn voorzien vanaf de achtste dag vertraging op basis 
van de planning + één dag. Ze worden gestort bij de betaling in maart 
en bedragen 3 procent van de bietenprijs.

Om het evenwicht met het fabrieksvervoer te bewaren, werden ook 
voor de zelfleveraar en het particulier vervoer de plannings met  vier 
dagen verschoven.

De resultaten van deze campagne? 
Wat de resultaten van de campagne betreft, blijft de grondtarra vrij 
laag. Hetzelfde geldt voor niet-conforme bieten. Wat de droge stof van 
de pulp betreft, was het ingewikkelder om deze in Longchamps op on-
geveer 23,5 procent te houden. Het suikergehalte is uiteindelijk lager 
dan verwacht, maar zou nu toch stijgen.

Is het binnenkort nodig om bietenhopen af 
te dekken? 
Ter herinnering: het afdekken is verplicht voor bieten gerooid vanaf 15 
november en gepland na 1 december. Als u eind november bent inge-
pland en door de opgelopen vertragingen komt de siloreiniger pas na  
1 december, dan bent u niet verplicht de bietenhoop af te dekken.  
Als de weersomstandigheden dit evenwel vereisen, dan is het raadzaam 
dit te doen en ontvangt u ook uw vergoeding!  ■

Longchamps Tienen Tiense Suiker-
raffinaderij

Suikergehalte 17,47 17,46 17,47

Grondtarra 3,66 3,11 3,40

Plantaardige tarra 0,13 0,24 3,40

NCB 6 5 5

DS pulp 22,59 24,06

Vijf extra campagnedagen vertegenwoordigen een kost van 
600.000 euro aan premies voor late levering die, aangezien we met 
een all-inprijs werken, zullen worden verdeeld over alle bieten-
tonnen tegen een kostprijs van 0,18 euro per ton bieten! 
Hoewel dit in de overeenkomsten is voorzien, betreuren we deze 
situatie en zullen we nadenken over een systeem zodat in de toe-
komst, indien de vertragingen zich opstapelen wegens terugkeren-
de storingen, de enveloppe voor de noodzakelijke premies voor late 
levering niet wordt doorberekend in de «all-inprijs” (wat reeds het 

geval is voor de vergoedingen voor laattijdige ophaling).

Contract TS 2023:  
aanvullende informatie

De prijsvooruitzichten voor 2023 zijn goed en de prijs van 38 euro per 
ton voor alle gecontracteerde bieten blijft. Dit moedigt sommige 
planters aan om opnieuw een basiscontract te vragen. Hieronder 
meer informatie.

Wat is het prijsverschil?
Ter herinnering: voor de contracten 2023 bedraagt het prijsverschil  
3 euro per ton tussen het basiscontract en het bijkomend contract 
ten gunste van het basiscontract. Dit verschil bestaat vanaf 38 euro 
per ton. Alle contracten zijn dus gegarandeerd goed voor 38 euro per 
ton. Vervolgens evolueren de twee contracten anders om een 
verschil van 3 euro te bereiken vanaf een suikerprijs van 585 euro.

Bijkomend contract aan dezelfde prijs als 
het basiscontract?
Ja, dit is een speciale maatregel voor 2023. Een planter die een basis-
contract 2023 koopt, heeft recht op een bijkomend contract voor een 
gelijke hoeveelheid aan de basiscontractprijs. Voor 200 ton extra  
basiscontract zal hij dus recht hebben op 200 ton bijkomend  
contract, aan dezelfde prijs betaald als het basiscontract. Hij kan  
uiteraard nog meer bijkomend contract nemen, maar hievoor wordt 
dan de normale prijs betaald.

Waarom deze maatregel?
Bij wijze van uitzondering in 2023, om de terugkoop van basiscon-
tracten aan te moedigen en deze  sneller «af te schrijven». Bovendien 
hoeft de planter dan niet het hele equivalent van de hoeveelheid die 
hij zou willen extra produceren aan te kopen en dit alles door hem 
een betere prijs te bieden voor zijn bijkomend contract.

Hoe koop je het basiscontract terug?
Een planter die zijn basiscontract wil verhogen, moet aandelen  
kopen via SOPABE-T of via een andere planter. Een ton bieten is gelijk 
aan 13,35 euro à 18°Z. Er zijn inschrijvingskosten en er is een wacht-
periode als u de laatste twee of drie jaar geen bieten meer hebt  
geteeld of als u een nieuwe planter bent. Meer informatie via:  

participation@cbb.be.
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Iscal Sugar: participatie 
Wat te doen bij de overdracht van bietencontracten?

In afwachting van de volgende campagne volgt hier in-
formatie omtrent de overdracht van leveringscontracten 
voor bieten bij Iscal.

In het participatiesysteem is er een rechtstreeks verband tussen de ton-
nage leveringscontract voor suikerbieten (A+B) en het aantal aandelen 
Sopabe dat men moet bezitten. Elke ton contract (A+B) stemt overeen 
met 8,8 aandelen van klasse S met een waarde van 1,00 euro. 

Elke ton leveringscontract stemt overeen met een participatie 
van 8,8 euro.

In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van contracten tussen 
telers is de evenredigheidsregel van 8,8 euro per ton bieten van toepas-
sing. De overdragende planter verlaagt zijn participatie, terwijl de over-
nemende planter deze verhoogt. De eenvoudigste oplossing is een 
rechtstreekse overdracht tussen planters door middel van een formulier 
voor overdracht dat moet worden teruggestuurd naar Sopabe, die de 
aandelenoverdracht in het register van coöperanten zal overschrijven en 
een bevestiging ervan samen met een nieuwe stand van het participa-
tiedossier aan zowel de overdrager als de overnemer zal bezorgen.

Een participatie van 5,55% in het kapitaal 
van Iscal
De planters die leveren aan de suikerfabriek van Fontenoy hebben een 
participatie van 5,55% in het kapitaal van Iscal Sugar en dit sinds de op-
richting van de groep Iscal Sugar in 2004. De participatie wordt  
beheerd door de coöperatieve vennootschap Sopabe. Vandaag zijn de 
2.332 planters van Iscal allemaal coöperanten van Sopabe-met een  
gemiddeld leveringscontract voor bieten (A+B) van 557 ton per planter, 
wat overeenstemt met een gemiddeld participatieniveau per planter 
van ongeveer 4.900 euro.

Met de bedragen die in 2004 en 2005 in de vorm van aandelen S bij de 
planters werden opgehaald, kocht Sopabe 11.282.881 aandelen van Is-
cal Sugar op een totaal van 203.065.347 aandelen, wat betekent dat So-
pabe voor 5,55% aandeelhouder is van Iscal Sugar.

De twee andere aandeelhouders zijn Agri Investment Fund, een financi-
ele holding verbonden aan de Boerenbond, (6,82% van de aandelen) en 
Finasucre NV, die 87,63% van de aandelen van Iscal Sugar bezit. Finasu-
cre is een internationale groep die actief is in de productie of verkoop 
van suiker met fabrieken in België, Nederland, de Democratische Repu-
bliek Congo en Australië. Naast suiker heeft de groep industriële activi-
teiten ontwikkeld in de productie van melkzuur en derivaten daarvan 
met fabrieken in België, China en de Verenigde Staten en de verwerking 
en commercialisering van macadamianoten in Australië. Finasucre heeft 
ook gediversifieerd in onroerend goed.
De gedelegeerd bestuurder van Finasucre is Jérôme Lippens. Hij is ook 
gedelegeerd bestuurder van Iscal Sugar.

Dividend uit te keren op 30 november
Op 22 november wordt de algemene vergadering van Sopabe gehou-
den om de rekeningen van Sopabe afgesloten op 30 juni 2022 goed te 
keuren en het op 30 november te betalen dividend vast te leggen. 
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de syndicale bietenverenigingen (ABW, Coco-Henegouwen Iscal,  
Coco-Vlaanderen en CBB), die de “stichters-“ coöperanten van Sopabe 
zijn, en afgevaardigden voor de algemene vergadering de “leveran-
ciers-“coöperanten. Er zijn 35 afgevaardigden van de planters die door 
de regionale ledenkringen werden gekozen. Elke afgevaardigde in de 
algemene vergadering vertegenwoordigt de stem van 70 coöperanten.
In het volgende nummer van De Bietplanter, zal u het verslag van deze 
algemene vergadering Sopabe kunnen nalezen. ■

Brexit
EU past suikerquota voor Brazilië aan na vertrek van 
het Verenigd Koninkrijk

Brazilië en de Europese Unie hebben een bilaterale overeenkomst afge-
sloten waarbij de contingenten tegen lage tarieven voor verscheidene 
landbouwproducten, waaronder suiker, zijn aangepast nu het Verenigd 
Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.

Brazilië heeft toegang tot verschillende exportquota voor suiker en pro-
fiteert via dit mechanisme van lagere tarieven.

Wat suiker betreft, is het Braziliaanse exportquotum voor suiker naar de 
EU verlaagd van 388.120 ton naar 341.550 ton, waarbij de resterende 
hoeveelheid naar het Verenigd Koninkrijk is verlegd, schrijft het Brazili-
aanse dagblad Valor Economico. Een ander contingent, dat Brazilië 
deelt met andere exporteurs, wordt verlaagd van 371.880 ton naar 
341.460 ton.

Volgens de nieuwe overeenkomst zal de EU de contingenten verlagen, 
maar heeft het Verenigd Koninkrijk besloten andere contingenten even-
redig te openen, zodat het exportvenster van Brazilië voor beide mark-
ten behouden blijft.

Na afronding van de besprekingen tussen de EU en Brazilië, moet de EU 
nog interne goedkeuring verkrijgen alvorens ze de overeenkomst kan 
ondertekenen, wat maanden kan duren.

Bietenareaal krimpt met 3 à 4 procent
Het bietenareaal in de EU-27 daalt van 1.399 tot 1.338 miljoen ha ten 
opzichte van 2021/22. De grootste teruggang doet zich voor in Roeme-
nië (58%) en Hongarije (19%), gevolgd door Litouwen (14%), Kroatië 
(11%), Polen (10%) en Slowakije (9%). Als gevolg van de areaalkrimp 
verwacht de Europese Commissie voor het jaar 2022/23 een suiker-
productie van 15,8 miljoen ton, 850.000 ton minder dan vorig jaar. 
De EU-27 zal dus kampen met een productietekort.■

Heeft u vragen omtrent de participatie of Sopabe? 
Contacteer Martine Moyart op het nummer 02/551.11.78 of via 

e-mail: participation@cbb.be.

De campagne vordert traag maar zeker – de fabriek van 
Fontenoy verwerkt nu zo’n 10.500 ton bieten per dag, 
iets meer dan gepland. Rekening houdende met een in-
tussen opgelopen achterstand van 2 à 3 dagen op de 
voorziene planning, verwacht Iscal de campagne te kun-
nen eindigen op 26 à 27 januari. 

Het suikergehalte blijft op peil met gemiddeld 17,65° - het gemiddelde 
rendement tot begin november bedroeg na ruim vijf weken campagne 
83,3 ton. 

Voor de volledige campagne verwacht Iscal 86 ton à 17,45°. Opvallend 
blijven de in vergelijking met voorgaande jaren lagere cijfers voor 
grondtarra en koptarra. Houden zo!

De streekcijfers t.e.m. 01/11 zijn als volgt:

Bietenontvangst 
Deze verloopt zo goed als volledig volgens de overeengekomen richtlij-
nen. Uitgezonderd de correcties die werden uitgevoerd voor leveringen 
op 5, 6 en 9 oktober als gevolg van een te grote afwijking van de netto-1 
balans, bleven alle controleresultaten tot nu toe binnen de toegelaten 
afwijkingen. Opvallend zijn de resultaten van de wasverliezen – de aan-
gepaste Parmentières leveren duidelijk veel betere resultaten op dan 
vorig jaar, ook al voegen we er de verliezen aan toe die elders op de 
ketting worden waargenomen. Bijzondere aandacht moet blijven gaan 
naar het binnen de normen houden van de verschillen tussen de resul-
taten van de koude en warme controle-analyses. 

Net zoals de voorbije jaren worden al de leveringen systematisch nage-
keken op afwijkingen van suikergehalte, grond- of koptarra. Vastgestel-
de afwijkingen worden doorgegeven aan de landbouwkundige dienst 
met de vraag deze te onderzoeken en desgevallend te corrigeren. Hebt 
u zelf vragen of twijfels bij uw resultaten, stuur dan gerust een email 
naar van.dijck.eric@gmail.com of naar inez.retz@cbb.be ■

ISCAL

Campagne 2022
t.e.m. 1/11
(fabrieksvervoer)

Suiker gehalte °Z % grond tarra
(fabrieksvervoer) % koptarra/netto biet Ton/ha

Région des Collines 17,55 3,48 5,20 82,71

Frankrijk 17,58 3,19 5,48 89,93

Leemstreek 17,63 3,36 5,50 84,89

Poperinge 17,63 2,92 5,95 81,33

Quévy 18,20 2,28 5,02 85,32

Zandstreek 17,45 2,56 4,69 83,27

Zeepolder 17,84 2,92 5,69 81,54

Zandleem O.-VL. 17,24 3,36 6,21 85,43

Zandleem W.-VL 17,83 2,53 5,61 82,74

Zuid W.-VL. 17,47 2,73 7,06 82,93

Totaal 17,65 3,33 5,80 83,26

Campagne 2022 – stand van zaken

Opvolging secretariaat Coco Vlaande-
ren en Verbond Suikerbietplanters
Op 17 oktober kwam Inèz Retz bij CBB in dienst als toekomstige 
opvolger van Eric Van Dijck, secretaris van Coco Vlaanderen en 
het Verbond Suikerbietplanters, die begin september 2023 de 
secretarisfakkel zal doorgeven. Inèz studeerde in Gent af als 
bio-ingenieur landbouwkunde en was de voorbije zeven jaar 
actief in de meststoffensector. 

Tijdens deze campagne zal Inèz intensief opgeleid worden om 
het gehele proces van de suikerbietontvangst in de fabrieken 
onder de knie te krijgen en zal zij kennismaken met de bij Iscal 
en TS van toepassing zijnde IPA’s (Interprofessionele Akkoor-
den). En, minstens even belangrijk, ook de wijze waarop deze 
IPA’s het voorbije decennium zijn tot stand gekomen en waarom 
ze geëvolueerd zijn tot wat ze vandaag inhouden, zal het voor-
werp van een grondige studie zijn.

Inèz zal ook het secretariaat opnemen van Coco Iscal, net zoals 
haar collega Judith Braconnier het secretariaat van Coco Has-
pengouw verzorgt. 

Vanuit CBB zal Inèz ook een aantal taken en studie-opdrachten 
toegewezen krijgen, maar steeds in voorafgaand overleg met de 
twee Vlaamse regionale organisaties. 

Wij wensen haar heel veel succes toe in haar nieuwe functie.
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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  
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 
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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 

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 
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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 

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 
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 

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 

Voor de bieten die tot op heden werden geoogst werd het maximaal aantal groei-
dagen aangehouden om een maximale productie te garanderen. De bieten wer-
den slechts enkele dagen voor het laden geoogst. De opslag in de hoop is kort en 
er waren geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig, behalve om te zorgen 
voor een minimum aan wortelverlies en grondtarra. 

Dezelfde filosofie kan niet worden toegepast op bieten die in november worden 
geoogst en die enkele weken, soms tot eind januari, in de hoop blijven liggen. 
Het doel van het rooien zal altijd zijn om het maximum van de vastgestelde pro-
ductie te oogsten, maar ook om te zorgen voor een goede bewaring van de bie-
ten met een minimum aan verliezen, alssok het behoud van de bodemstructuur 
voor de volgende gewassen. 

 

 

Wanneer oogsten ? 

Iedereen zal zeggen: « zo laat mogelijk », wel wetende dat men de bodem, de bieten, de grondtar-
ra, de afwezigheid van vorst, … maar ook de bewaardrempel waarboven de bieten hun markt-
waarde beginnen te verliezen, moet respecteren. 

Om deze bewaring op lange termijn tot een goed einde te brengen moet men het beste compro-
mis vinden tussen vroeger oogsten in goede omstandigheden en de groei in de bodem zo lang 
mogelijk te behouden. De oogstdatum moet weliswaar ook rekening houden met het inzaaien 
van de volgteelt in goede omstandigheden. 

Op basis van talrijke onderzoeken uitgevoerd door het KBIVB tijdens het laatste decennium werd 
een temperatuursom van 300 graaddagen (°GD) bepaald waarboven de bewaarschimmels en 
wortelrotverschijnselen beginnen te ontwikkelen in de bietensilo die de kwaliteit van de bieten 
aantast. (Dit komt overeen met een temperatuursom van de buitenlucht van 270 °GD). 

Een eerste rooidatum kan ideaal worden bepaald in functie van de leveringsdatum, zodat de op-
slag de bewaardrempel van 300 graaddagen niet (te veel) overschrijdt, zoals bepaald door het 
KBIVB (dit is een equivalent van twee maanden (60 dagen) aan een gemiddelde temperatuur van 
5°C: 60 dagen * 5°C = 300 graaddagen). Vanaf de drempel 300 graaddagen, kan men een begin 
van verrotting van de bieten waarnemen (±2% in gewicht rotte delen). Deze verrotting wordt 
vervolgens exponentieel. 

 

De volgende figuur geeft het verloop van de temperatuursom in graaddagen, gebaseerd op de 
gemiddelde dagtemperaturen (Ukkel, KMI, figuur hierboven) in november, december en januari 
(gemiddelden 2012-2021), in functie van de verschillende voorgestelde rooidata: 1/11—10/11—
20/11—1/12.  De horizontale lijn geeft de bewaardrempel op 270 graaddagen, waarboven de 
bieten kunnen verrotten, wat een verlies aan suiker en aan kwaliteit meebrengt.  

De ontwikkeling van bewaarschimmels zal toenemen in een slecht verluchte bietenhoop 
(opwarming) en op bieten die beschadigd zijn tijdens de oogst. De oogstwonden en wortelbreu-
ken bevorderen de ademhaling van de bieten (suikerverlies) en zijn ingangspoorten voor de be-
waarschimmels. 

Voor een bewaring op lange termijn van bieten, is het regelen van de rooier een essentiële hevel 
die moeten aangepast worden om de betere bewaring te garanderen. De snelheid van de reini-
gingszonnen moet worden aangepast na een analyse van de penwortelbreuk. Indien teveel bie-
ten een wortelbreuk van meer dan 3-4 cm vertonen, zal de snelheid van het rooien en de reini-
gingsorganen verlaagd moeten worden. 

Bewaring op lange termijn : herinnering van de aandachtspunten   
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De figuur hierboven toont de gemiddelde dagtemperaturen voor de laatste 10 jaren over de periode  
2012-2021. Deze gemiddelden tonen niet altijd de grote variatie tussen de jaren :  
2015 (in rood), warm najaar met een temperatuursom (3 maanden) van 750 °GD,  
2016 (in groen) kous najaar met  een temperatuursom (3 maanden) van 360 °GD. 
Opgelet : Intensieve negatieve temperaturen zijn eveneens schadelijk voor de bewaring. 
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Verloop van de temperatuursom graaddagen in functie van de oogstdatum
(op basis van de gemiddelde dagtemperaturen KMI 2012-2021)

Om het aantal graaddagen te berekenen, maken we de som van het aantal dagen x gemiddelde 
dagtemperatuur. In functie van de geplande leveringsdatum kan men zo de « ideale » oogstperiode  
berekenen om onder de drempel van 270 °GD te blijven. 

Rooi in slechte omstandigheden : wortelkwetsuren, een excessieve grondtarra die de verluchting 
van de hoop en het opdrogen van de grond verhindert en een opwarming van de hoop.  Dit is alle-
maal slecht voor de bewaring op lange termijn.  
Temeratuursom : buiten de hoop  267 °GD;  in de hoop  404 °GD; verlies ±10 % 

Herinnering van de voornaamste aandachtspunten bij de 
oogst 

Indien u bieten, te leveren tussen midden november en midden januari, het best wil 
bewaren op lange termijn, dan moeten het bieten zijn die: 

  in een goede gezondheidstoestand verkeren: velden met problemen van wortelrot 
(rhizoctonia bruinwortelrot of violetrot, boorgebrek, stengelaaltje, …) kunnen niet cor-
rect bewaard worden op lange termijn. 

  correct gerooid werden en in hoop gelegd: 

- op een aangepaste datum in functie van de leveringsdatum on de dreample van 
270 graaddagen niet (teveel) te overschrijden) 

- in goede rooiomstandigheden: het best schuift men de rooi enkele dagen vooruit 
wanneer de dagen nog gunstig zijn eerder dan hem uit te stellen en op het einde van de 
campagne geconfronteerd te worden met meer schadelijke rooiomstandigheden voor de 
bodem, de bieten en de bewaring op lange termijn, 

- met een minimum aan wortelschade: dit wil zeggen met microtopping, met 
weinig kwetsuren en vooral met een wortelpuntbreuk lager dan 4-6 cm diameter (3 
vingers). De rooikwaliteit hangt af van de regelingen van de rooier maar ook van de be-
stuurder ! 

- voor de eerste vorstperiodes: vorstperiodes zijn theoretisch mogelijk vanaf 15/11 
in het Centrum en het Zuiden van het land of vanaf 01/12 in het Noorden van het land. 

 - in een goed door de wind verluchte hoop (weinig grondtarra, geen loof noch 
onkruid), zeer goed beschermd tegen regen (dank zij een afdekking met geotextiel van 
het type Toptex, voldoende aangespannen en bevestigd) en vooral beschermd tegen 
vorst (met een bijkomende afdekking met een plastiek dekzeil, winddicht). 

- rekening houdend met het bodemtype en de pedoklimatologische eigenschap-
pen van het perceel. Zeker in zware bodemtypen vervroegt men de rooi liever enkele 
dagen, ook al bewaart men de bieten enkele dagen langer, dan rooien in vochtige om-
standigheden met een hoge grondtarra en beschadigde bietenwortels. 
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Door het verbod op neonicotinoïden heeft de suikerbietteelt sinds enkele jaren 
opnieuw ernstig te lijden onder infecties van zogenaamde vergelingsvirussen. 
Deze virussen worden overgedragen door bladluizen en veroorzaken loofverge-
ling, wat ernstige opbrengstverliezen met zich meebrengt zowel qua wortelop-
brengst als suikergehalte. Om dit probleem aan te pakken zal in het VLAIO-LA 
project VirBiCon een duurzame, geïntegreerde beheersingsstrategie ontwikkeld 
en toegepast worden in de suikerbietteelt. 

Vergelingsvirussen en hun impact op de suikerbietteelt 

De suikerbietteelt wordt sinds kort opnieuw ernstig bedreigd door vergelingsvirussen. 
Hiertoe behoren het sterk vergelingsvirus (Beet yellows virus, BYV), het zwakke verge-
lingsvirus (Beet mild yellowing virus, BMYV), het chlorosis vergelingsvirus (Beet chlorosis 
virus, BChV), het westerse vergelingsvirus (Beet western yellows virus, BWYV) en het bie-
tenmozaïekvirus (Beet mosaic virus, BtMV). De impact van deze virussen op de suiker-
bietteelt is de laatste jaren sterk toegenomen. Ze veroorzaken loofvergeling en leiden 
tot aanzienlijke verliezen (tot zelfs 50%) in termen van wortelopbrengst en suikergehal-
te en tot een verminderde extraheerbaarheid van de suiker. Het aantal telers dat te lij-
den heeft onder vergelingsziekte is ook sterk toegenomen.  

 
Bladluizen spelen een sleutelrol in de verspreiding van vergelingsvirussen 
Vergelingsvirussen worden uitsluitend door bladluizen overgedragen. De belangrijkste 
vector is de groene perzikluis (Myzus persicae), naast nog een aantal andere soorten 
zoals de zwarte bonenluis (Aphis fabae), de aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) 
en de sjalottenluis (Myzus ascalonicus). Een doeltreffende bladluisbestrijding is dus een 
belangrijke schakel in het beheersen van de ziekte.  
 

Verbod op neonicotinoïden 

In de suikerbietteelt werden neonicotinoïden veelvuldig toegepast om jonge planten 
gedurende de eerste 8 tot 10 weken te beschermen tegen bladluizen en andere insec-
ten. Sinds januari 2019 is het gebruik van neonicotinoïden in de coating van suikerbie-
tenzaad echter niet meer toegestaan. Bij gebrek aan alternatieven kunnen lidstaten 
tijdelijk nog wel een uitzondering op de regel aanvragen. In België was deze uitzonde-
ring nog steeds van kracht voor het seizoen 2022(‘120 dagen toelating’), maar dit kan 
elk moment wijzigen. Bovendien werd hier gezien de strenge voorwaarden slechts be-
perkt van gebruik gemaakt waardoor bladluis- en virusuitbraken de laatste vier jaar 
sterk in frequentie en areaal zijn toegenomen. 
 
Alternatieven? 

Na de aankondiging van het verbod op neonicotinoïden in 2019 is de bietensector 
angstvallig op zoek naar duurzame en effectieve beheersingsalternatieven, vooralsnog 
zonder veel succes. Momenteel zijn immers nog geen resistente of tolerante cultivars 
beschikbaar. Om de bladluispopulaties onder controle te houden en de overdracht van 
virale vergeling te beperken, worden chemische bladbespuitingen aanbevolen, maar 
een belangrijk probleem hierbij is dat het aantal erkende actieve stoffen die werkzaam 
zijn tegen bladluizen in suikerbieten beperkt is en dat de bladluizen vaak resistentie 
hebben opgebouwd tegen deze middelen. Daarnaast zijn ze doorgaans niet selectief 
voor bladluizen, waardoor ook natuurlijke vijanden worden afgedood. Bovendien bren-

gen ze gezondheidsrisico’s met zich mee voor mens en milieu, waardoor ze meer en 
meer maatschappelijke weerstand oproepen. Ook antivirale middelen waarmee de vi-
russen rechtstreeks kunnen worden bestreden, zijn momenteel niet beschikbaar. Als 
gevolg hiervan worden bietentelers opnieuw geconfronteerd met sterke virale verge-
ling. 
 
Ontwikkeling van een duurzame, effectieve en geïntegreerde beheersingsstrate-
gie in VirBiCon 

In een nieuw VLAIO-LA traject (2022-2026), genaamd VirBiCon, beogen Het Koninklijk 
Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (IRBAB-KBIVB), De Katholieke Universiteit 
Leuven (KU Leuven) en Het  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO)  om een duurzame en geïntegreerde beheersingsstrategie te ontwikkelen voor 
virale vergeling in suikerbieten. Deze beheersingsstrategie zal gebaseerd zijn op een 
aantal belangrijke geïntegreerde gewasbescherming (IPM) pijlers: preventie, monito-
ring, biologische bladluisbestrijding, biologische virusbestrijding en, wanneer echt 
noodzakelijk, chemische bestrijding. 
 
Meer concreet zal in eerste instantie de verspreiding en virulentie van de verschil-
lende vergelingsvirussen (en hun variabiliteit) in Vlaanderen in detail onderzocht wor-
den, alsook de mogelijke factoren die virusoverdracht van bladluizen naar biet beïnvloe-
den. Hieronder valt ook een inventarisatie van de belangrijkste virusoverdragende blad-
luizen, inclusief de virussen die ze overbrengen en hun relatieve overdrachtsefficiëntie. 
Daarnaast zal op basis van bestaande gegevens nagegaan worden welke landschaps-
factoren de dynamiek van bladluispopulaties beïnvloeden. In een volgende fase 
zullen de risicofactoren bepaald worden die het voorkomen van bladluizen en verge-
lingsziekte beïnvloeden. Hierbij zal door gericht veldwerk de populatiedensiteit en -
opbouw en het voorkomen van vergelingsziekte gecorreleerd worden aan een groot 
aantal omgevingsvariabelen zoals omliggende vegetatie, dominante windrichting en 
bodemvariabelen. Tevens zal getracht worden om potentiële virusreservoirs in de buurt 
van het perceel te identificeren. Op basis hiervan zullen een aantal preventieve maatre-
gelen op punt gesteld worden om het risico op virale vergeling te beperken. 
 
Verder zullen verschillende beheersingsstrategieën geëvalueerd worden, waarbij de 
nadruk zal liggen op een aantal veelbelovende complementaire pistes. Concreet zal in 
eerste instantie nagegaan worden of de weerbaarheid van suikerbieten verhoogd kan 
worden tegen bladluis- en virusinfectie door het toepassen van defensie-elicitoren, dit 
zijn componenten waarmee de natuurlijke plantdefensiemechanismen kunnen opge-
wekt worden. Daarnaast zal de efficiëntie van een aantal commercieel beschikbare bio-
logische bladluisbestrijders geëvalueerd worden in het veld, en zal nagegaan worden of 
dit nog verder kan verbeterd worden door de bestrijders te “trainen” met geuren van 
besmette bietenplanten. Ook zal het potentieel van bladluisdodende micro-organismen 
geëvalueerd worden, en zal als alternatief worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn 
van RNAi technologie, waarbij we door introductie van dubbel strengig RNA in de blad-
luisvector de genexpressie willen uitschakelen van genen met een belangrijke rol in de 
overleving/reproductie.  
 
Verder zal het potentieel van virusvaccins geëvalueerd worden. Jonge planten zullen 
hierbij geïnfecteerd worden met zwakke virusstammen om op die manier de planten 
rechtstreeks te beschermen tegen  de belangrijkste virussen die in omloop zijn. Deze 
methoden zullen eerst onder laboratoriumomstandigheden geëvalueerd worden en, 
indien succesvol, toegepast worden in semi-veldproeven.  
 
In de laatste fase van het project zullen de ontwikkelde maatregelen en methoden bij 
een aantal piloottelers onder veldomstandigheden geïmplementeerd, geïnte-
greerd en geëvalueerd worden, zodanig dat telers bij afloop van het traject op een ge-
paste manier kunnen ingrijpen.  
 
De betrokken partners zijn Kathleen Antoons, André Wauters en Heidi Pittomvils voor 
KBIVB-IRBAB, Nicolas R. Preciado, Hans Jacquemyn en Bart Lievens voor KU Leuven en 
Ellen Everaert en Kris De Jonghe voor ILVO.  
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VIRBICON   
KU Leuven, ILVO & KBIVB 

Figuur 1: Vergelingsziekte in  een suikerbietenperceel (Boelhe, 2020).  Verge-
lingsziekte kan op solitaire planten waargenomen worden of  verschijnt in 
scherp afgeronde plekken in het perceel.  Symptomen worden ongeveer zes tot 
acht weken na infectie zichtbaar.  

De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 

0 100 200 300

Asturidia
LisannaKws

Leontina Kws
BTS 6095 N
Tessilia Kws
BTS 3480 N

Bosley
BTS 4860 N

Raison
BTS 3305 N

Booster
Caprianna Kws

Captur
Brel

FD Santacero
Camelia

Balisto
FD Kodeks

Baboon

BTS  605
Hendrika Kws

Annemartha Kws
Annemonika Kws

Tucson
FD Clima

BTS  4190 RHC

Azura Kws
Annelaura Kws

Lauredana
BTS  6740
BTS 2090
BTS  2335

Florentina Kws
Amarok

Sherlock
Aral

FD Celtis
FD Tee

Smart Jitka Kws

Percentage van de bladgezondheid dat met de 
rastolerantie wordt bekomen

witzekte cercospora roest

Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Onbehandeld Spyrale 1 l/ha type Belanty 1,5l/ha

Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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7SUIKERMARKT

EU-markt: prijsstijgingen nemen toe
De suikerprijzen in de Europese Unie rijzen de pan uit als 
gevolg van een lagere productie na een lange droogte 
en de stijgende energiekosten. Deze situatie dwingt de 
confiseriesector om productieverlagingen te overwegen.

Het Prijzenobservatorium heeft de gemiddelde verkoopprijs van sui-
ker in de EU in september bekendgemaakt. Het gaat om verkopen 

op basis van langetermijncontracten en af fabriek (zonder transportkos-
ten). In vergelijking met vorige maand is de suikerprijs met 28 euro/ton 
gestegen tot 512 euro per ton witte suiker (EU-gemiddelde).

De prijzen worden opgedreven door de hoge prijzen op de wereldmarkt 
en vooral door het beperkte aanbod. De campagne begint en de  
Europese suikervoorraden zijn laag. Bovendien zal de oogst naar 
verwachting 6 tot 7% lager uitvallen dan vorig jaar.

De prijsverschillen tussen de EU-regio’s worden almaar groter: 194 euro 
per ton tussen Noord- en Zuid-Europa.

De prijsevolutie per regio:
- Noord- en Oost-Europa: 475 euro/ton (467 euro/ton in augustus 

2022);
- West-Europa (FR, BE, NL, DE): 494 euro/ton (462 euro/ton in augustus 

2022);
- Mediterraan Europa: 669 euro/ton (623 euro/ton in augustus 2022).
Ook de spotprijzen stijgen. De door Platts voor de week van 21 oktober 
meegedeelde spotprijzen, die voorzichtig moeten worden vergeleken 
met de door de Commissie meegedeelde prijzen omdat het om kleine 
hoeveelheden gaat en de transportkosten zijn inbegrepen, wijzen op 
zeer hoge niveaus: West-Europa - geleverd tegen 1.110 euro/ton, Medi-
terraan Europa - geleverd tegen 1.149 euro/ton, Verenigd Koninkrijk - ge-
leverd tegen 1.090 euro/ton, Frankrijk - geleverd tegen 1.110 euro/ton.

Wereldmarkt: opnieuw  
overschotten
Na drie campagnes met tekorten heeft de Internationale Suikerorgani-
satie (ISO) een terugkeer naar overschotten aangekondigd met een pro-
ductieoverschot ten opzichte van het verbruik dat voor de campagne 

2022/23 op 5,6 miljoen ton suiker wordt geraamd. Dit is te danken aan 
de verwachte uitstekende oogsten in Brazilië, Thailand en Pakistan.

In Thailand en Pakistan, waar het kappen van het suikerriet op 15  
november begint, is de opbrengst gestegen door het zeer gunstige weer 
en wordt een uitstekende oogst verwacht. In Pakistan zal de suikerriet-
verwerking beginnen met 1,7 miljoen ton suikervoorraden van het  
vorige seizoen die in de campagne 2021/22 nog kunnen worden afgezet.
Vertegenwoordigers van de suikerindustrie vragen de regering toestem-
ming om een deel van het suikeroverschot, ongeveer een miljoen ton, 
uit te voeren, wat zou neerkomen op hogere inkomsten voor het land.

Braziliaanse verkiezingen en suikerproductie
Deskundigen spreken over verstoringen op de Braziliaanse suikermarkt 
als gevolg van de verkiezingen. Ze verwachten reeds een stijging van de 
Braziliaanse suikerproductie als gevolg van de verwachte daling van de 

belangstelling voor de brandstof-ethanolmarkt. Deze verschuiving weg 
van ethanol is al begonnen sinds voormalig president Bolsonaro een 
reeks maatregelen nam om de inflatie te bestrijden en de steun van de 
bevolking te winnen. Hij verlaagde onder meer de accijnzen op olie en 
benzine, waardoor het voordeel van ethanol ten opzichte van benzine 
aan de pomp afnam. Als gevolg daarvan verminderen de fabrieken 
reeds hun ethanolgehalte en produceren zij meer suiker, waardoor de 
wereldsuikerprijzen zouden kunnen dalen.

De ethanol- en suikerindustrie hadden zich na covid sterk hersteld, 
waarbij de suiker- en ethanolprijzen op de wereldmarkt bijna record-
hoogten bereikten. De verkiezing van president Lula zal de risico’s voor 
de sector niet verminderen, voorspellen deskundigen, aangezien ook 
hij heeft beloofd het beleid inzake brandstofprijzen te wijzigen om de 
benzineprijs te verlagen, wat de marges van de ethanolproducenten 
verder zou kunnen aantasten.■

De verlaging van de benzineprijzen die voor de Braziliaanse verkiezingen werd beloofd zal de ethanolmarkt benadelen en de  
suikerproductie bevorderen

Südzucker kondigt betere resultaten aan voor 2022/23 
Suikersegment terug in de groene cijfers
De omzet in de suikersector groeide met 17% tot 1.443 miljoen euro 
(vorig jaar: 1.231 miljoen euro) in de eerste helft van het jaar.  
De inkomsten uit de verkoop van suiker zijn beduidend gestegen dank-
zij de hogere totale volumes.

Het bedrijfsresultaat steeg aanzienlijk tot 16 miljoen euro, terwijl het 
vorig jaar nog negatief was (-18 miljoen euro). Tegenover de sterke  
toename van de inkomsten stond een even aanzienlijke stijging van de 
kosten van grondstoffen, energie en verpakking.

Bietenopbrengsten onder het gemiddelde, 
behalve in België
Voor de campagne 2022/23 wordt verwacht dat de bietenopbrengsten 
in het grootste deel van Europa onder het gemiddelde zullen liggen als 
gevolg van de droogte. Zelfs met een suikergehalte boven het gemid-
delde, zal dit de lagere wortelopbrengst niet volledig compenseren. 
Binnen het Südzuckerconcern wordt alleen voor België een meer dan 
gemiddelde oogst verwacht.

Segment speciale producten boekt aanzien-
lijke resultaatdaling
De omzet van het segment speciale producten (in België: Beneo Orafti 
in Oreye en Beneo-Remy in Wijgmaal) liep op tot 1.053 miljoen euro 
(vorig jaar: 856 miljoen euro) dankzij hogere verkoopvolumes en  
prijzen. Anderzijds daalde het bedrijfsresultaat sterk tot 40 miljoen euro 
(vorig jaar: 64 miljoen euro). Dit is vooral te wijten aan de enorme  
toename van de kosten voor grondstoffen, verpakking en energie, die 
slechts gedeeltelijk aan de klanten konden worden doorberekend.

CropEnergies: flinke groei
De omzet van het segment CropEnergies (in België: BioWanze in Wanze) 
klom aanzienlijk tot 798 miljoen euro (vorig jaar: 427 miljoen euro). De 
aanhoudend hoge ethanolprijs was de belangrijkste factor achter de 
omzetgroei, die leidde tot een forse toename van het bedrijfsresultaat 
tot 180 miljoen euro (vorig jaar: 38 miljoen euro).

Groei in het zetmeelsegment en matige 
stijging in het fruitsegment
De omzetgroei in het zetmeelsegment bedroeg 603 miljoen euro (vorig 
jaar: 449 miljoen euro), dankzij een enorme toename van de verkoop-
opbrengsten en van het bedrijfsresultaat tot 50 miljoen euro (vorig jaar: 
22 miljoen euro).

De omzet in het fruitsegment verbeterde flink tot 727 miljoen euro  
(vorig jaar: 633 miljoen euro). De inkomstenstijging was hoofdzakelijk 
het gevolg van de hogere prijzen voor vruchtenbereidingen en vruch-
tensapconcentraten. Dit compenseerde de lagere volumes fruitberei-
dingen, deels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijfs-
resultaat bleef steken op 30 miljoen euro (vorig jaar: 28 miljoen euro).

Resultaten 2022/23 liggen 30% hoger
Voor het boekjaar 2022/23 gaat Südzucker nu uit van een geconsoli-
deerde groepsomzet van 9,4 tot 9,8 miljard euro. De onderneming  
verwacht nog steeds een mooie  omzetgroei in de segmenten suiker, 
speciale producten en zetmeel. Het segment CropEnergies zal naar  
verwachting uitkomen op 1,4 à 1,5 miljard euro. 

Südzucker denkt een geconsolideerd bedrijfsresultaat te halen tussen 
450 en 550 miljoen euro (2021/22: 332 miljoen euro). Voor het suiker-

segment zou het tussen 0 en 100 miljoen euro liggen en voor het 
segment CropEnergies tussen 215 en 265 miljoen euro.

Südzucker wijst echter op de grote risico’s die verband houden met de 
ontwikkeling van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De vooruit-
zichten voor 2022/23 gaan ervan uit dat de oorlog in Oekraïne tijdelijk 
en regionaal beperkt blijft en dat, ondanks de huidige ontwikkelingen, 
de fysieke levering van energie en grondstoffen gewaarborgd blijft. ■
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Rusland: zelfvoorzienend in 2022/23
De bieteninzaai voor de oogst van dit jaar steeg met bijna 1,03 miljoen 
hectare, 2,8% meer dan in 2021. Russische suikerfabrikanten voorspellen 
een productie van 6,5 miljoen ton suiker voor 2022/23, tegenover  
5,6 miljoen ton vorig jaar, wat voldoende suikerproductie zou moeten 
opleveren om de binnenlandse behoeften te dekken. ■

Verpakking: een nieuw product uit 
bietenpulp
Het Deens Technologisch Instituut (DTI) en het Schotse bedrijf 
CelluComp hebben Curran ontwikkeld, een verpakkingsmateriaal op 
basis van vezels uit suikerbietenpulp. Als ultradunne biologisch 
afbreekbare coating zou dit materiaal zuurstof, water en vet 
tegenhouden. Het zou de coating kunnen vervangen van papieren 
voedselverpakkingen, zoals melkdozen, die gewoonlijk bedekt zijn met 
een dunne laag plastic folie of was. Curran zou ook kunnen worden 
gebruikt in andere producten zoals in verdikkingsmiddelen in verf, 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen of als additief in levensmiddelen 
voor minder suiker en vet. ■

Het Verenigd Koninkrijk wil suikertaks 
afvoeren 
De Britse regering zou het beleid willen aanpassen dat gericht is op het 
beperken van de consumptie van voedsel en drank met veel suiker, zout 
en vet, om de stijgende kosten van het levensonderhoud in het Verenigd 
Koninkrijk tegen te gaan, aldus de Guardian.

Er wordt ook gesproken over uitstel of beëindiging van het verbod op 
reclame voor eten en drinken of bepaalde tv-reclames en de verplichting 
om calorieën op menu’s te vermelden. ■

Cosun verwerkt eerste biologische 
suikerbieten in 2023
Cosun gaat volgend jaar de eerste biologische suikerbieten verwerken 
in zijn Duitse productievestiging in Anklam. Er is een oppervlakte van 
900 tot 1.000 hectare gepland, goed voor een productie van 6.600 ton 
biologische suiker. Tegen 2024 wil Cosun de productie verhogen tot 
bijna 10.000 ton suiker. 

Omdat de productie van biologische suiker een strikte scheiding van 
biologische en conventionele producten met zich meebrengt, bouwt 
Cosun in Anklam een nieuwe silo met een capaciteit van 20.000 ton 
voor de opslag van biologische suiker en investeert het in de toekomst 
mogelijk ook in een nieuwe verpakkingslijn.

De biologische suikerbieten die in voorgaande jaren door de planters 
van Cosun zijn geproduceerd, worden per trein naar Zwitserland 
vervoerd voor verwerking. ■

Nordzucker vervangt aardgas door olie 
Dit jaar heeft Nordzucker, de tweede grootste suikerproducent van 
Duitsland, besloten de suikerproductie in sommige van zijn fabrieken 
vroeger dan normaal te starten en waar mogelijk weer over te 
schakelen op olie in plaats van aardgas. De explosieve stijgingen van 
de gasprijzen en de onzekerheid over de gasbevoorrading liggen aan 
de basis van deze beslissing. 

Nordzucker heeft dit jaar in zijn fabriek in Schladen (Duitsland) voor 
het eerst suiker uit biologische bieten geproduceerd. De andere 
Nordzuckerfabrieken in Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, 
Litouwen, Polen en Slowakije begonnen met de verwerking van 
bieten tussen 11 september en begin oktober.

Al zal het suikergehalte lichtjes hoger liggen dan tijdens de 
voorgaande jaren, toch verwacht Nordzucker dat de totale oogst iets 
onder het gemiddelde zal uitkomen. Door de droogte is de opbrengst 
in sommige regio’s aanzienlijk gedaald. De campagne zal normaal 
gezien lopen tot eind januari 2023.

De huidige energiesituatie zet het Duitse suikerconcern ertoe aan 
vast te houden aan zijn langetermijnstrategie om biomethaan uit 
bietenpulp te produceren. De holding hoopt op die manier in zijn 
eigen energiebehoeften te voorzien en zich op lange termijn van 
fossiele brandstoffen te kunnen losmaken. Nordzucker zegt klaar te 
zijn om met de desbetreffende investeringen te beginnen zodra het 
politiek kader tot stand is gebracht.

Nordzucker exploiteert 13 suikerfabrieken in  Europe : vijf  in Duitsland, 
twee in Denemarken en Polen en één in Zweden, Finland, Slowakije 
en Litouwen. Buiten Europa produceert Nordzucker rietsuiker in 
Australië.■

Bulgarije: groei Zaharni Zavodi bijna 
verdrievoudigd tijdens eerste semester 
2022
De suiker- en ethanolproducent Zaharni Zavodi maakte bekend dat zijn 
nettowinst bijna verdrievoudigde (tot 4,8 miljoen dollar), meldde See 
News.

De inkomsten van het bedrijf stegen tot 92,4 miljoen Bulgaarse lev 
(48,99 miljoen euro), vergeleken met 60,4 miljoen Bulgaarse lev  
(32,02 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Zaharni Zavodi heeft vier volle dochterondernemingen en exploiteert 
productiefaciliteiten, waaronder een suikerraffinaderij en een zoet-
warenfabriek. ■

Roemenië: bieteninzaai daalt met de helft
De suikerindustrie ondervindt momenteel hinder van de sluiting van de 
suikerfabriek Ludus, een dochteronderneming van Tereos, waardoor 
het bietenareaal met meer dan de helft is afgenomen. Ook de evolutie 
van de graanprijzen heeft bijgedragen tot deze situatie.

Volgend jaar zou de toestand kunnen veranderen omdat de Roemeense 
regering zich bereid heeft verklaard de Ludus-fabriek van Tereos aan te 
kopen, waardoor de activiteit van deze suikerfabriek tegen 2023 zou 
kunnen worden hervat.

Het feit dat het land een tekort aan witte suiker heeft en dat de 
suikerprijs hoog is, stimuleert de industrie en de regering om de 
bietenteelt in stand te houden.

Wat het suikerverbruik betreft, stellen de autoriteiten voor de suikertaks 
te verhogen. De Roemeense regering wil de taks op suikerhoudende 
dranken optrekken van 9 naar 19 procent, aldus Reuters. ■

Oekraïne: een derde van de 
suikerfabrieken ligt stil
De Oekraïense producentenvakbond Ukrtsukor heeft bekendgemaakt dat 
tien van de tweeëndertig suikerfabrieken in het land niet zullen worden 
opgestart tijdens de komende campagne. De hoge gasprijzen vormen de 
belangrijkste reden. Door de oorlog met Rusland is er ook een daling van 
het areaal bieten en andere gewassen. Dit jaar werden 18.000 hectare 
bieten ingezaaid, die naar verwachting ongeveer 1 miljoen ton suiker 
zullen opleveren. ■

Beneo-Orafti start met 
biologische inuline-
productie

Beneo-Orafti, een dochteronderneming van het 
Südzuckerconcern die inuline produceert, is be-

gonnen met de verwerking van biologische cichorei. 

De fabriek Beneo-Orafti in Oreye test al twee jaar 
met biologische cichorei en heeft de markt voor 
biologische inuline betreden. De verwerking van 
biologische cichorei blijft nog steeds een klein on-
derdeel van de activiteiten van Beneo-Orafti en het 
aantal hectaren biologisch geteelde cichorei is nog 
steeds beperkt. Van de 120 campagnedagen van de 
fabriek in Oreye zijn alleen de eerste vijf dagen ge-
wijd aan de verwerking van biologische cichorei. Tot 
nu toe bevoorraadt de fabriek zich vooral in Wallo-
nië. In de Vlaamse regio heeft sinds dit jaar het pro-
vinciaal landbouwpraktijkcentrum PIBO Campus in 
Tongeren officieel een proefplatform voor duurza-
mere landbouwpraktijken ingehuldigd: vruchtwis-
seling, verschillende manieren van bodembewer-
king, bloemenstroken aan de rand van het veld en 
een onderzoeksproject voor duurzamere bieten- en 
cichoreiteelt.

Bewezen gezondheids-
effect van cichorei-
wortelvezels

Een nieuwe studie van Dávid U. Nagy et al, toont 
aan dat de consumptie van cichoreivezel (vanaf 3 

gram per dag) de bifidobacteriën doet toenemen en 
de darmfunctie in alle leeftijdsgroepen bevordert.
Uit deze studie blijkt dat inuline, oligofructose en 
combinaties daarvan uit cichoreiwortel als bifidoge-
ne factor werken en de selectieve groei van bifido-
bacteriën bevorderen. 

De onderzoekers meldden ook dat de bifidogene  
effecten van cichoreivezel gepaard gingen met een 
verbetering van de darmregelmaat. Door het bacterië-
le metabolisme in de dikke darm te verhogen, wordt 
de regelmaat verbeterd.
De prebiotische vezels van BENEO, Orafti® Inulin en 
Oligofructose, zijn fructanen van het inulinetype. Het 
zijn natuurlijke, niet-ggo, additievenvrije prebioti-
sche vezels. Zij kunnen worden gebruikt in een breed 
scala van levensmiddelen en dranken, waaronder 
babyvoeding, in overeenstemming met de nationale 
wetgeving. ■

Bron: www.beneo.com
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Vorig jaar produceerde Nordzucker 2,7 miljoen ton 
bietensuiker en 0,7 miljoen ton rietsuiker

De campagne in Oreye in volle gang
Het einde van de campagne is momenteel gepland 
rond 20 december. We hebben allemaal de zeer 
zachte temperaturen van de afgelopen weken opge-
merkt. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de 
ontwikkeling van schimmels, waaronder sclerotinia. 
We vragen uw percelen te gaan controleren en als u 
de aanwezigheid van sclerotinia vermoedt (kleine 
zwarte bolletjes van 5 tot 10 mm doorsnede en 
witachtig mycelium), aarzel dan niet om contact op 
te nemen met uw landbouwkundige.

Corrigerende maatregelen
Beneo-Orafti heeft reeds besloten tot corrigerende 
maatregelen voor de betaling van de cichoreileve-
ringen aan het begin van de campagne. Ze zijn be-
doeld om de rampzalige opbrengsten van begin 
september te compenseren. Na weken van droogte 
was de cichorei inderdaad laat in ontwikkeling. Het 
rooien in droge grond veroorzaakte verliezen. De  
cichorei was niet alleen klein, maar ook gedehydra-
teerd, wat gevolgen had voor de tonnage. Beneo- 
Orafti heeft het opbrengsttekort beoordeeld in  
functie van de ontwikkeling gedurende de erop vol-
gende weken en in functie van de tweede ronde 
toen de kraan opnieuw in dezelfde regio’s was. Op 

basis van deze gegevens besloot de fabriek tot een 
prijs verhoging van 16 euro per ton, inclusief premies 
voor vroege leveringen in de eerste week (week van 
05/09) en een prijsverhoging van 4 euro per ton voor 
leveringen in de tweede week (week van 12/09). 
OPCO stond erop dat de datum van rooien in aan-
merking zou worden genomen, waardoor een on-
derscheid mogelijk was geweest tussen planters die 
gerooid hadden midden in de droogteperiode of na 
de eerste regenval, wanneer de campagnesituatie 
iets verbeterd was.

Wat het onkruid betreft, blijft Beneo-Orafti minder 
streng in het opleggen van sancties als het vaststelt 
dat er inspanningen werden geleverd om het dit jaar 
zeer aanwezige onkruid in te perken. ■

Nog een goede voortzetting van de campagne,
OPCO

Voor al uw vragen, opmerkingen of 
klachten kan u gerust contact opnemen met 
OPCO op het nummer 0479/12.47.86 of via 
volgend e-mailadres: acdalcq.opco@gmail.com.


