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TESSILIA KWS
	■ Top in suikergehalte
	■ Zeer goede tolerantie tegen bladziekten

CAPRIANNA KWS
	■ Top financieel inkomen
	■ Verbeterde rhizomanietolerantie

www.kws.com/be/nl

Soms zijn de keuzes voor de hand liggend
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Een geslaagde ervaring  
met het CONVISO® SMART 
systeem!

www.kws.com/be/nl

Bezoek onze website  
voor meer informatie

“Voor mij stelt KWS de toekomst van 
de bietenteelt veilig met de ontwikke-
ling van de SMART rassen.”

Peter Capiau en zijn vrouw Leen baten in Maarkedal 
tussen de groene heuvels van de Vlaamse Arden-
nen een gemengd landbouwbedrijf uit met een tak 
akker bouw en een tak melkvee. Het melkvee omvat 
een 200-tal koeien met bijhorend jongvee. De Ak-
kerbouw is een 100-tal hectaren met voornamelijk 
de klassieke teelten in de rotatie zoals granen, 
aardappelen, maïs en natuurlijk ook suikerbieten. 

Peter vertelt: “voor de suikerbieten kiezen we voor 
de SMART rassen van KWS. De suikerbieten zijn 
een zeer belangrijke teelt op ons bedrijf. Wij zaaien 
de SMART rassen al drie jaar en zijn er zeer tevre-
den over.

Wij hebben het CONVISO® SMART systeem leren  
kennen op een demoveld op de Internationale 
werk tuigendagen in Oudenaarde. Wij hebben dat 
daar met veel belangstelling gevolgd en zagen dat  
met 2 herbicidebehandelingen de bieten geheel 
onkruidvrij waren.

Voor mijn bedrijf is dat een aanzienlijke arbeids-
besparing. Wij waren dan ook direct gewonnen voor 
het CONVISO® SMART systeem. Daardoor zaaien 
wij nu al 3 jaar de SMART rassen van KWS.

Twee jaar terug hadden we meer dan 100 ton bieten 
per hectare met een zeer goed suikergehalte wat 
voor onze regio toch een zeer hoge opbrengst is.

De KWS SMART rassen brengen zeker evenveel op 
als de klassieke rassen of zelfs meer.

Het systeem is zeer flexibel. Slechts twee herbicide 
behandelingen volstaan  om de bieten onkruidvrij te 
hebben. De behandelingen moeten wel op het juiste 
tijdstip gebeuren. De stand van de bieten is niet 
belangrijk maar wel de stand van het onkruid. De 
melganzenvoet is het gidsonkruid en als het 2 echte 
blaadjes heeft is het tijd voor een eerste behande-
ling. Een tweede behandeling volgt ongeveer drie 
weken later wanneer het nieuw gekiemde onkruid 
terug twee echte blaadjes heeft.

Op die manier lukt het super en staan de bieten, 
ook in droge omstandigheden en moeilijke jaren, 
onkruidvrij. In de toekomst van de bietenteelt zullen 
de KWS SMART rassen nog belangrijker worden  
omdat we waarschijnlijk meer droogte krijgen en 
dus ook moeilijkere omstandigheden voor de  
onkruidbestrijding. Ook zullen de actieve stoffen  

die gebruikt worden in het klassieke systeem  
verminderen waardoor het CONVISO® SMART  
systeem meer zal toegepast worden.

We zien wanneer collega landbouwers eenmaal 
voor de KWS SMART rassen kiezen, ze die verder 
blijven uitzaaien.

Voor mij stelt KWS de toekomst van de bietenteelt 
veilig met de ontwikkeling van de SMART rassen. 
We hopen dat KWS verder blijft investeren in inno-
vaties in de bietenteelt.”
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Kort geoogst
Frankrijk: bietenproductie zou dit jaar met meer dan 7% 
afnemen en zou volgend seizoen nog verder kunnen dalen 

omdat landbouwers overschakelen op winstgevender gewassen, aldus 
de CGB, die de suikerproductie raamt op 3,6 miljoen ton (3,9 Mt vorig 
seizoen). Deze cijfers zijn gebaseerd op een inzaai van 400.000 ha 
tegenover 403.000 ha in 2021.

De Duitse suikerfabriek van Julich draait sinds het begin 
van de campagne vrijwel zonder onderbreking op volle 

capaciteit, aldus het portaal van Pfeifer & Langen. De fabriek verwerkt 
momenteel 1.000 ton bieten per dag meer dan normaal. De hogere 
opbrengsten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een lager dan 
gemiddeld suikergehalte.

Rusland zou 500.000 ton suiker moeten uitvoeren in 
2022/23. Met een suikerproductie 2022/23 van 6,35 miljoen 

ton voor een binnenlands verbruik van 5,65 miljoen ton, zullen de 
reserves naar verwachting uitkomen op 2,3 miljoen ton tegen het einde 
van het seizoen en zal de uitvoer 0,5 miljoen ton bedragen.

In 2022/23 zou wereldwijd 111,1 miljard liter ethanol 
geproduceerd worden, voorspelt de internationale suiker

organisatie ISO. Het grootste deel van de productie zal naar verwachting 
uit India komen. Het totale wereldverbruik zou 106,6 miljard liter 
bedragen (2,1 miljard liter meer t.o.v. 2021/22).

India: het ministerie van Voeding van de deelstaat 
Karnataka verklaarde 44 vergunningsaanvragen te 

hebben ontvangen voor de bouw van nieuwe suikerfabrieken met een 
totale investering van 1,75 miljard euro, aldus de Deccan Herald. Deze 
staat telt momenteel 78 suikerfabrieken die op volle capaciteit draaien.

Deskundigen en staatsambtenaren denken dat Cuba er 
niet zal in slagen om voldoende suiker te produceren  

zelfs voor eigen consumptie, meldt Reuters. Er zou in 2022/23 slechts 
455.000 ton suiker worden geproduceerd.

China: de suikerconsumptie zal in 2022 naar verwachting 
dalen tot onder de 15 miljoen ton, het laagste niveau in 

negen jaar, als gevolg van de coronabestrijdingsmaatregelen en een 
tragere economische groei, aldus analist Czarnikow.

India: suikerexport beperkt tot 6 miljoen ton in 2022/23 
om voldoende beschikbaarheid te garanderen, meldt Reuters. 

De Indiase suikerproductie zal dit jaar naar verwachting met 7% dalen 
als gevolg van grillige weersomstandigheden die gezorgd hebben voor 
lagere suikerrietopbrengsten. Eind november verbood het ministerie 
van Financiën in buurland Pakistan suikerfabrieken om suiker te ex
porteren om dezelfde reden.

foto SESVanderHave
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kerstdagen en
een gelukkig  

nieuwjaar!

ANNEMARTHA KWS
	■ Uitstekend financieel inkomen
	■ Zeer goed suikergehalte
	■ Zeer goede bladziektentolerantie

De TOPPER  
tegen rhizoctonia!

www.kws.com/be/nl 
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EDITO2

CBB gaat nieuw tijdperk in!
Na mijn komst in de CBB afgelopen juni, zijn er drie nieuwe mede-
werkers zich komen aansluiten bij het team ten dienste van de 
planters. Maar drie mensen die hebben meegewerkt aan de ge-
schiedenis van de organisatie zullen binnenkort vertrekken. Daniel 
Du Ville, adjunct-secretaris-generaal, is al bijna 37 jaar een vaste 
waarde in de CBB. Een artikel in deze krant beschrijft zijn fascine-
rende carrière. Eric Van Dijck, secretaris van de Vlaamse verenigin-
gen, gaat in augustus met pensioen. Bernadette Bické, secretaresse 
van de CBB, eind februari 2023.

Gelukkig zijn er drie nieuwe mensen aangeworven: Françoise 
Haass wordt administratief verantwoordelijke, Inez Retz zal Eric op-
volgen en Isabelle Roelandts wordt deeltijds verantwoordelijk voor 
de opmaak van de krant «De Bietplanter» en voor de communicatie 
van onze organisatie. Samen met alle bestuurders, wens ik Daniel,
de eerste die onze organisatie verlaat, van harte te danken voor zijn
jarenlange inzet. We wensen hem een actief en aangenaam pensi-
oen toe. En we verwelkomen de nieuwe medewerkers die ons zul-
len helpen een CBB op te bouwen die nog meer oog heeft voor de
behoeften van haar leden.

Een gemakkelijke campagne in het veld, 
maar moeilijk in de fabrieken.
Meer dan tien dagen achterstand bij de Tiense, iets minder bij Fon-
tenoy: onze fabrikanten hebben pech dit jaar. Of zou het de na-
sleep kunnen zijn van het uitstel van investeringen en groot onder-
houd tijdens de voorbije campagnes? Het is hoog tijd dat de 
fabrieken een paar goede jaren hebben om met de nodige midde-
len alles weer optimaal te laten draaien! De planters, die aantrekke-
lijke bietenprijzen worden beloofd voor 2022 en 2023, zijn bereid 
positief te reageren op de vraag om meer bieten te zaaien, maar op 
drie voorwaarden:
1. de «gecreëerde waarde» moet correct worden verdeeld;

2. de premies vroege en late leveringen moeten naar behoren 
worden gevaloriseerd;

3. de planters moeten het risico van (zeer) lange campagnes 
niet alleen dragen. De tegenslagen van de afgelopen cam-
pagnes tonen aan dat dit risico wel degelijk bestaat.

Laten we ons voorbereiden
Hoewel de veldwerkzaamheden over het algemeen goed zijn ver-
lopen, maken de planters zich ondertussen zorgen over de admini-
stratieve en landbouwkundige verplichtingen die hen te wachten 
staan. Het nieuwe GLB 2023, met ecoregelingen die de landbouw 
milieuvriendelijker moeten maken, maar niet noodzakelijkerwijs 
rekening houden met logische landbouw, belooft moeilijk uitvoer-
baar te worden, met financiële compensaties die de investeringen 
of de extra risico’s die worden genomen, helemaal niet zullen com-
penseren.
Ondertussen wordt het landbouwnieuws in Vlaanderen beheerst 
door de gevolgen van het voorstel van de minister van Milieu om 
het beheer van dierlijke mest te wijzigen (MAP7), met als doel de 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren, die 
onvoldoende blijft. De CBB neemt deel aan de door de landbouw-
organisaties opgerichte werkgroep en we zullen erop toezien dat 
we de belangen van onze sector verdedigen.

Bietencontracten 2023
Bij TS kunnen geïnteresseerde planters nog steeds aandelen Sopa-
be-T kopen die recht geven op meer basiscontract, met zelfs een 
kleine extra geste bovenop (zie artikel pagina 4). Het idee is om 
geleidelijk terug te keren naar een niveau van basiscontracten die 
een campagneduur van 105 tot 110 dagen garanderen. Het bijko-
mend contract moet worden gezien als een flexibel contract waar-
mee de planter zijn inzaai kan aanpassen aan zijn eigen situatie en 
aan de prognoses van de markt en de bietenprijs. Maar het is voor 

de duurzaamheid van de sector belangrijk dat een minimale be-
voorrading van de fabrieken wordt gegarandeerd, mits deze na-
tuurlijk lonend is.

In Iscal werd op het moment van schrijven van dit edito nog geen 
akkoord bereikt over de interprofessionele overeenkomst voor 
2023. De tijd dringt, en onze suikerpartners beseffen waarschijnlijk 
dat de tijd niet aan hun kant staat. Sinds onze besprekingen zijn 
vastgelopen, werden we geconfronteerd met twee negatieve be-
richten. De eerste betreft de Europese mededeling van de suiker-
prijzen voor oktober 2022. Terwijl iedereen een stijging van 30 tot 
40% verwachtte vanwege de overgang naar de nieuwe oogst (die 
erg duur wordt verkocht volgens de industriëlen), bedraagt de stij-
ging slechts 13% ten opzichte van september (560 euro/ton suiker 
in oktober tegenover 494 euro in september)! Tweede marktsig-
naal: aardappelcontracten stijgen met 40% voor 2023. Als de aard-
appelindustrie dit doet, is het zeker niet om de producenten een 
plezier te doen. Zij hebben aardappelen nodig en de beste manier 
om die te krijgen, is een prijs te betalen die natuurlijk de kosten 
dekt en uitzicht biedt op een behoorlijk inkomen, maar vooral een 
groot deel van het economische risico van de teelt wegneemt.

Landbouwers, of ze nu bieten, aardappelen of iets anders produce-
ren, kunnen de agronomische, klimatolo-
gische en economische risico’s niet 
alleen dragen. Dit is een van de 
uitdagingen van ons syndicaal 
werk!

Bruno De Wulf,
Secretaris-generaal van de CBB

ACTUALITEIT2

Besprekingen met Australië 
De onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden tussen de EU en der-
de landen zijn aan de gang en de politieke wil van de EU om deze over-
eenkomsten af te sluiten is sterk. Wat suiker betreft, houden de bespre-
kingen met de belangrijke suikerproducenten India en Australië het 
grootste risico in voor onze sector. De CIBE, die de Europese suikerbiet-
planters vertegenwoordigt, blijft de Commissie hierover informatie ver-
strekken.

Onderhandelingen met India
Een concessie van de EU-suikermarkt aan India zou uiterst schadelijk 
zijn, aangezien India zijn suiker/ethanolindustrie zwaar subsidieert. Bo-

vendien eerbiedigt dit land de fundamentele sociale en arbeidsrechten 
niet, noch de landbouwovereenkomst van de Wereldhandelsorganisa-
tie. Hoe is het mogelijk dat de EU, de grootste verdediger van de 
WTO-regels, bereid is haar markt open te stellen voor een handelspart-
ner die de WTO-regels openlijk negeert en waarover verschillende han-
delspartners klachten hebben ingediend?

Onderhandelingen met Australië
Australië dringt sterk aan op belastingvrije toegang voor suiker in de EU 
en voert als argument aan dat de EU en Australië dezelfde ideeën heb-
ben op het gebied van klimaatneutraliteit, respect voor het milieu en 

biodiversiteit. In werkelijkheid zijn de Australische wetgeving en vrijwil-
lige milieuduurzaamheidsprogramma’s niet vergelijkbaar met de GLB- 
en de Green Deal-wetgeving van de EU. Australië voert ook aan dat raf-
finaderijen in de EU er belang bij hebben ruwe suiker uit Australië te 
kopen omdat de traditionele EU-leveranciers van ruwe suiker uit de 
minst ontwikkelde landen (MOL’s) en de landen in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan (ACS) niet in staat zijn voldoende hoeveelhe-
den te leveren en niet aan de duurzaamheidseisen voldoen. De CIBE is 
zeer bezorgd dat een verdere openstelling voor Australische suiker de 
EU-markt zal destabiliseren en het voor de EU-bietsuikersector moeilij-
ker zal maken zich aan te passen aan de interne markt.  ■

WABCG
Innovatie en klimaatverandering centraal in 
de discussies

De wereldorganisatie van suikerbiet- en suikerriettelers (WABCG), die 36 
verenigingen van suikerbiet- en suikerriettelers uit 34 landen omvat, 
kwam op 21 november 2022 bijeen in Londen. 

De suikerbieten- en suikerriettelers hebben aandacht besteed aan inno-
vatie en klimaatverandering. Klimaatverandering is een realiteit voor 
landbouwers: onzekerheid over de opbrengst neemt toe en er ontstaan 
nieuwe agronomische uitdagingen. Boeren ondervinden in hun dage-
lijks leven de gevolgen van klimaatverandering; ze zijn ook een deel van 
de oplossing om deze te beperken. Strategische oriëntatie, gebaseerd 
op nieuwe technologieën en technische bijstand, uitgewerkt door land-
bouworganisaties, in samenspraak met regeringen, technische institu-
ten en de civiele samenleving, moet de prioriteit zijn. Innovatieve tech-
nologieën en gegevensbeheer moeten worden goedgekeurd en 

gepromoot als diensten die landbouwers in staat stellen beter te plan-
nen en winstgevender te zijn.

Stijgende meststof- en brandstofkosten
De suikerbiet- en suikerrietproducenten hebben unaniem hun bezorgd-
heid geuit over het historische niveau van de meststof- en brandstof-
kosten in de bedrijven. Deze situatie impliceert ongekende financiële 
inspanningen, die de nadelige gevolgen van tegenvallende opbreng-
sten, die de laatste jaren dramatisch zijn toegenomen, nog versterken. 
Deze situatie kan alleen in evenwicht worden gebracht als landbouwers 
kunnen rekenen op hogere marges voor de komende teelten. Gezien de 
stijging van de suiker- en ethanolprijzen benadrukken zij dat de suiker-
biet- en suikerrietprijzen dezelfde trend moeten volgen om een stabili-
satie van het areaal op wereldniveau te kunnen verwachten. Gezien de 
geringe beschikbaarheid van meststoffen wijzen zij nu al op het op-
brengstrisico dat de wereld loopt, hetgeen enorme gevolgen kan heb-
ben voor de voedselvoorziening.

Nieuwe afzetmogelijkheden vinden
In antwoord op de energiecrisis waarmee de wereld momenteel wordt 
geconfronteerd, wijzen de telers van suikerbieten en suikerriet erop dat 
hun teelten tot de beste behoren wat het diversificatiepotentieel be-
treft. Suikerbieten en suikerriet en hun nevenproducten kunnen naast 
suiker ook ethanol, elektriciteit en biogas produceren. Alles moet in het 
werk worden gesteld om nieuwe afzetmogelijkheden voor deze pro-
ductie te vinden teneinde de toegevoegde waarde in de gehele produc-
tieketen te verhogen. Groene chemie-initiatieven zoals bio-ethanol, 
bioplastics, biogas en warmtekrachtkoppeling moeten worden aange-
moedigd en ondersteund door de sector, de industrie en de regeringen.   ■
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DE ZEKERHEID
• evenwichtig type
• uitstekende schieterstolerantie
• prima tolerantie tegen cercospora
• uitstekende compromis suiker/wortel

GAAT JE WORTELOPBRENGST BOOSTEN
• productief type
• zeer goede tolerantie tegen droogtestress
• goede ziektetolerantie
• heel lage grondtarra > uitstekende bewaring in de hoop

#TogetherWeGrow
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 midden oktober > einde campagne  midden oktober > einde campagne

follow us on
www.sesvanderhave.com

ISCAL

Campagne Iscal vordert (té) langzaam!
De campagne in Fontenoy vordert aan een té langzaam 
tempo van zo’n 10.000 ton/dag, met af en toe een kleine 
onderbreking, wat de achterstand op het laadschema 
vandaag op tot 7 dagen brengt. Het einde van de 
campagne is nu voorzien voor einde januari/begin 
februari!

Bietenreceptie
In de receptie gebeurt de ontvangst van de bieten zo goed als 
volgens de overeengekomen richtlijnen, maar permanent toe
zicht en controle door het “syndicaat” blijven absoluut noodza
kelijk om tijdig ontoelaatbare afwijkingen te voorkomen. Zo 
kon, dank zij de systematische controle van de wasverliezen, 
vastgesteld worden dat deze beetje bij beetje richting het 
maximum toegelaten verlies van 1% opschoven, wat de fabri
kant toeliet tijdig het materiaal bij te stellen. Desondanks de
den zich sindsdien toch een aantal overschrijdingen voor wat 
een correctie tot gevolg had van de betrokken stalen. 

Een ander voorbeeld is de systematische controle van de fijnheid 
van het bietenraspsel waarop het suikergehalte wordt bepaald. 
Ook hier werden meer dan normaal afwijkingen vastgesteld, 
wellicht veroorzaakt door een nooit gezien fenomeen binnenin 
de rasp. Het plaatsen van nieuwe zagen en een nieuw rooster 
kon niet voorkomen dat opnieuw individuele overschrijdingen 
werden vastgesteld, maar dit leidde nog niet tot een 
overschrijding van de daggemiddelden. Correcties op 
suikergehalte waren dus nog niet aan de orde van de dag! 

In week 11 daalde het suikergehalte drastisch t.o.v. week 10 
van 17,2% naar 16,8%, waarna het zich iets ging herstellen 
richting gemiddeld 17%. Oorzaken hiervan zijn wellicht de 
hogere aanwezigheid van rotte bieten, hergroei van bladeren 

en/of de latere variëteiten die nu geleverd worden. 

Coco Iscal besliste intussen de extra vroege premie uit de 
planterspot als volgt vast te stellen: 1,5 euro voor week 1, 1 euro 
voor week 2 en 0,5 euro voor week 3. Aldus zal de uiteindelijk 
gemiddelde omzet/ha enigszins in lijn liggen met de gemiddelde 
omzet die gerealiseerd werd in de weken 4 tot en met 9. 

Iscal voorspelt de campagne te zullen afronden met een 
gemiddeld rendement van 87 ton/ha à 17% suikergehalte. 

Afdekken bieten
De fabrikant verplichtte de planters hun bieten met TopTex af 
te dekken vanaf week 13 en dit op straffe van boete van 3 euro. 
Coco Iscal betreurt dat hier geen voorafgaand overleg is ge
weest maar wist toch te bekomen dat voor bieten die “gezond, 
deugdelijk en van normale handelskwaliteit” geleverd worden, 
er geen boete wordt geheven, ook al waren ze niet afgedekt. 
Desondanks is het in het voordeel van elke partij zijn bieten 
goed te beschermen. Een kleine voorraad TopTex en plastiek is 
in principe nog voorradig in de fabriek. De premie bedraagt 
nog steeds 1,1 euro, waarvan 0,6 euro uit de planterspot komt! 

IPA 2023
Het laatste overleg dateert van 9 december. Voor de zoveelste 
maal werd een nieuw voorstel besproken met als doel een cor
recte waardeverdeling te realiseren tussen planters en fabri
kant. Kort gezegd: er is nog (steeds) geen consensus – er blijft 
onvoldoende rekening gehouden worden met de fors geste
gen kosten voor de teelt en het gegeven dat er de voorbije ja
ren op heel wat bedrijven in het rood werd gewerkt. Het niet 
gekend zijn van de definitieve voorwaarden is voor heel wat 
planters de reden om hun uitzaaiintentie (nog) niet in te stu

ren! Van zodra er hierover meer nieuws is zal u een Nieuwsbrief 
toegestuurd worden.  

Campagne 2021
De definitieve prijs voor de contractbieten A, B en C bedraagt 
30,25 euro à 17,5% SG   einde november werd u een saldo uit
betaald van 0,41 euro/ton à 17,5% SG. 

De buiten contractbieten werden afgerekend à 22,03 euro/ton 
à 17,5% SG.

Op 30 november werd ook de premie uitbetaald voor de bieten 
die het voorwerp zijn van art. 6.4. van het IPA 2022 (niet 
geleverde bieten binnen contract) – deze bedraagt ofwel 41, 
ofwel 20,5 eurocent/ton à 17,5% SG, afhankelijk van het al dan 
niet volledig voldaan hebben aan de voorwaarden die in dit 
artikel zijn opgenomen. 

Campagne 2022
Eind december wordt 60% (i.p.v. de gewoonlijke 45%) van de 
referentieprijs van 29,84 euro/ton bij 17,5°Z als eerste voor
schot uitbetaald. Eind januari volgt het saldo (40 ) met extra 10 
euro er bovenop, dit omdat Iscal vandaag reeds zekerheid 
heeft de bieten meer dan 40 euro te zullen betalen. 

De betaling van eind januari zal wellicht verschoven worden 
naar half februari aangezien de campagne pas zal beëindigd 
zijn begin februari. Planters die op 22/12 geen voorschot 
ontvingen maar intussen toch reeds bieten hebben geleverd, 
kunnen als nodig op eigen initiatief bij Iscal een voorschot 
opvragen. ■ 

Eric Van Dijck, Secretaris 



SUIKERBIETEN

Onze selectie, uw rassen :
EEN PRODUCTIEF GAMMA

AANGEPAST AAN UW NODEN.

florimond-desprez.fr

PRODUCTIVE 

ET TOLÉRANTE

• Goede tolerantie tegen 
    bladziekten
 

• Prima grondtarra 
 

• Goede productiviteit

• Prima productiviteit
 

• Tolerant tegen schieters 
 

• Prima opkomstkwaliteit

TOLERANT TEGEN
 NEMATODEN

TS4

Campagne: een ietwat chaotische werking van de fabrieken
Nog eens blijkt dat bieten bestand zijn tegen klimaatver
anderingen. Ondanks de droogte deze zomer worden 
de opbrengsten, die hoger zullen zijn dan vorig jaar, be
vestigd. België heeft opnieuw de beste rendementen 
van de groep Sudzucker! Aan de kant van de fabriek is 
het echter geen lachertje en stapelen de stilleggingen 
en vertragingen zich op.

Fabrieksinformatie 
Sinds het begin van de campagne wijzen we erop dat de werking in de 
fabriek niet rimpelloos verloopt en helaas is dit nog steeds het geval. In 
Tienen was het meermaals nodig de pulpband te herstellen en deze 
stopzettingen veroorzaakten problemen met de filtratie. De fabriek 
werd daarom een paar keer vertraagd om deze problemen op te lossen.
In LNG-Wanze is het de ketel die de laatste weken de fabriek vertraagt 
en door de talrijke stilleggingen en de kortsluiting in Bio Wanze raakte 
de evaporatie verstopt. Daarom zal de fabriek rond maandag 12 decem-
ber nog twee dagen worden stilgelegd. Wij danken de directeur van 
Wanze voor de transparantie van de informatie die hij ons verstrekt, 
maar wij betreuren de situatie. Wij dachten dat door de renovaties van 
vorig jaar, het in orde zou zijn geweest met de ketels, maar dat is nog 
niet het geval. Nieuwe investeringen worden gepland tijdens de cam-
pagne, maar dit zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om volledig gevrij-
waard te blijven van problemen. De oplossing blijft de vervanging van 
deze ketels, maar de zoektocht naar de beste energie/het beste systeem 
is nog gaande. Het resultaat van dit alles zijn grote vertragingen bij de 
reinigers: tussen 7 en 10 dagen! Bovendien werden, om een evenwicht 
te bewaren, de zelfleveraars en het particulier vervoer vertraagd met 
een equivalent van 8 dagen.

Verduidelijking van de berekening van de “ligvergoeding” (vergoeding 
bij laattijdig ophalen) voor zelfleveraar en particulier vervoer:
Sinds deze campagne hebben zij ook recht op een dergelijke vergoe-
ding in geval van uitstel van “bonnen”. Deze vergoeding bedraagt 3% 
voor de uitgestelde hoeveelheid bieten, tenzij deze binnen 30 dagen 

wordt bezorgd. In geval van een officieel uitstel van de planning moet 
het kwantiteitsequivalent van het aantal dagen uitstel in mindering 
worden gebracht. Voorbeeld: een zelfleveraar levert 500 ton per week. 
Dit komt overeen met 71 ton per dag. Met een uitstel van 4 dagen, heeft 
hij 285 ton uitstel met vergoeding. En als er, zoals dit jaar, een officieel 
uitstel van 1 dag is, heeft hij: 285 - 71 = 214 ton met vergoeding.

Resultaten
De Tiense raamt de opbrengst op 92,7 ton/ha à 17,45°Z, wat neerkomt 
op ongeveer 16 ton/suiker per hectare.
Wat de resultaten betreft: sinds enkele weken begint het suikergehalte 
te dalen en de grondtarra te stijgen, ook al is deze nog steeds laag voor 
de periode (zie grafieken). Normaal gesproken zouden we in de komen-
de weken een effect van de TopTex moeten zien. Het aantal niet-confor-
me bieten per hoop blijft zeer laag en minder dan 2% van de hopen 
wordt beboet.

Grondtarra Plantaardige tarra Suikergehalte NCB

LNG 3,80 0,19 17,56 5

TNN 3,32 0,28 17,49 4

TS 3,59 0,23 17,53 5

De droge stof van de pulp bedraagt gemiddeld 22 voor LNG en 24 voor 
TNN; de vertragingen van de fabrieken veroorzaken instabiliteit van de 
droge stof bij het opnieuw opstarten, maar verder is de pulp van goede 
kwaliteit. Anderzijds is het merggehalte iets lager dan in voorgaande 
jaren en zijn de opbrengstprognoses correct, zodat er op dit ogenblik 
geen plannen zijn om pulp te herverdelen.

Bietenontvangst 
In tegenstelling tot wat er in de fabriek gebeurt, verloopt alles heel rus-
tig bij de bietenreceptie. In LNG overschreden op 15/11 de analyses ter 
bepaling van de raspselfijnheid (warm/koud) en alle suikergehaltes van 
die dag werden met 0,04 gecorrigeerd. Verder zijn er weinig problemen.

In Tienen overschreed het water 
in de parmentières (bietenwas-
machine) in de maand oktober 
regelmatig de grens van 25°C. Dit 
was te wijten aan abnormaal 
hoge temperaturen en de niet 
werking van de koeler. Het duur-
de bijna een maand om het pro-
bleem op te lossen; hoewel het 
tarrapersoneel zijn best deed, is 
het niet normaal dat het zo lang 
duurde om het op te lossen. Het-
zelfde geldt voor de uitlektijd na 
de parmentière-uitgang. Regel-
matig lag deze onder de 5 minu-
ten, vooral als er weinig vracht-
wagens waren. Voor de rest is 
alles in orde en kan er onder goe-
de omstandigheden worden ge-
leverd.

A f d e k k i n g 

Bietenhopen
Wij kunnen alleen maar wijzen op de voordelen van dekzeilen voor de 
grondtarra, de bewaring van de bieten en de kwaliteit van de silobo-
dem. Bovendien is het bij vorst essentieel voor een goede bewaring van 
uw bieten. 
Wat de afdekplicht betreft, moeten de vanaf 1 december geplande bie-
ten worden afgedekt. Voor de hopen die vóór 1 december zijn gepland 
maar later worden geladen ingevolge de vertragingen, geldt dat als ze 
afgedekt zijn, deze recht geven op een premie.  ■

Judith Braconnier
Secretaris Coco Haspengouw

Een goede afdekking bij vorst is essentieel voor een goede 
bewaring van de bieten
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Contract 2023 TS: extra informatie
Ter herinnering: voor de contracten 2023 is er een verschil van 3 euro/ton tussen het basiscontract en het 
bijkomende contract ten gunste van het basiscontract. Alle contracten zijn gegarandeerd aan 38 euro/
ton. Vervolgens evolueren de twee contracten anders om een verschil van 3 euro te bereiken vanaf een 
suikerprijs van 585 euro (zie grafiek).
Bijkomend contract aan dezelfde prijs als het basiscontract?
Ja, dit is een speciale maatregel voor 2023. 
Een bestaande planter die een basiscontract koopt voor 2023, heeft recht op een bijkomend contract met 
een gelijkwaardige hoeveelheid, betaald tegen de prijs van het basiscontract (voor nieuwe planters is 
deze hoeveelheid beperkt tot 30%). Voor 200 ton extra basiscontract zal hij dus recht hebben op 200 ton 
bijkomend contract, betaald tegen dezelfde prijs als het basiscontract. Natuurlijk, als hij wil, kan hij nog 
meer bijkomend contract nemen, maar dat wordt betaald tegen de normale prijs.
Waarom deze maatregel?
Bij wijze van uitzondering in 2023 maakt deze maatregel het mogelijk de aankoop van basiscontract te 
begunstigen en deze aankoop vlugger “af te schrijven”. Als het verschil van 3 euro de komende jaren ge-
handhaafd blijft (en dat is ons doel), zou de aankoop dus al in 4 jaar zijn afgeschreven (toelichting: jaar 1: 
+6 euro, jaar 2: +3 euro en jaar 3: +3 euro, dus in 3 jaar is het totaal van 13,35 euro/ton bijna afbetaald).
Bovendien hoeft de planter dan niet het hele tonnage-equivalent dat hij extra wil produceren te kopen 
en dit alles door hem een betere prijs te bieden voor zijn bijkomend contract.

Hoe opnieuw basiscontract kopen  zie artikel SOPABE-T
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SOPABE keert planters brutodividend uit van 2 procent
De algemene vergadering van Sopabe vond plaats op 22 
november in Tiegem. Jef Cleiren, voorzitter van Sopabe, 
opende de vergadering. Op de agenda: de presentatie 
van de rekeningen boekjaar 2021/22 en de vaststelling 
van het dividend dat op 30 november aan de planters 
werd uitgekeerd.  

De voorstelling van de rekeningen had betrekking op het boekjaar 
Sopabe van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. De situatie van de 
passiva en de activa per 30 juni 2022 en de resultatenrekeningen zijn 
weergegeven in de twee tabellen.

Het boekjaar 2021/22 werd afgesloten met een negatief resultaat van 
648.035,59 euro, tegenover het positieve resultaat van 440.756,94 euro 
van het voorgaande jaar. Dit resultaat wordt verklaard door een 
waardevermindering van de aandelen Iscal Sugar in bezit van Sopabe 

voor het derde opeenvolgende jaar. Deze waardevermindering is 
gerechtvaardigd door het slechte bedrijfsresultaat van Iscal Sugar en 
een verdere vermindering van het eigen vermogen (9,8 miljoen euro uit 
de ingehouden winst voor de uitkering van een dividend van  10 miljoen 
euro). Een nazicht van de rekeningen Iscal voor het jaar eindigend op 31 
maart 2022 heeft geleid tot een raming van de waarde van de aandelen 
Iscal Sugar op 0,51301 euro in de rekeningen van Sopabe, tegenover 
0,61316 euro vorig jaar. In totaal bedraagt de waardevermindering van 
de 11.282.881 aandelen Iscal Sugar in bezit van Sopabe 1.130.000,00 
euro voor het boekjaar 2021/22.

Een dividend van 0,02 euro per aandeel S
Het bestuursorgaan stelde voor om voor het verlies van 648.035,59 euro 
op te vangen door een bedrag van 648.035,59 euro in mindering te 
brengen op de onbeschikbare reserves. Het bestuursorgaan stelde ook 
voor een bedrag van 228.624,16 euro in mindering te brengen op de 

onbeschikbare reserves en te bestemmen voor de uitkering van een 
brutodividend per aandeel S van 0,02 euro (0,03 euro vorig jaar) ter 
vergoeding van de 11.431.208 aandelen S die recht hebben op een 
dividend voor het jaar 2021 en die vermeld staan in het op 31 december 
2021 afgesloten bestand. Alle voorstellen inzake de verdeling van het 
resultaat werden door de algemene vergadering goedgekeurd.

Benoemingen
Na de beëindiging van de controleactiviteiten van Luc Sohet heeft de 
algemene vergadering Sara Van Heghe van RSM Belgium als commissaris 
aangesteld om de rekeningen van Sopabe voor de volgende drie 
boekjaren te controleren. De vergadering benoemde ook Jonathan De 
Cock, Paul Godin en Marc Verdonck als controleurs voor de rekeningen 
van Sopabe voor een periode van 3 jaar. ■

Balans Sopabe op 30 juni 2022

Activa  = 11,2 M € Passiva  = 11,2 M €

Vaste activa 6.788.230 Eigen vermogen 10.894.253

Participatie  ISCAL Inbreng

11.282.881 aandelen  ISCAL 5.788.231 Aandelen  A 126.000

Aandelen  B 18.784

Aandelen  S          inbreng 5.715.604

emissiepremies 2.864.495

Reserves 2.169.370

Vlottende activa  5.374.075 Schulden 268.053

Beleggingen 2.579.969 Te betalen dividenden aandelen S 228.624

Liquiditeiten 2.623.267 Diverse facturen en schulden 38.769

Te recupereren voorheffingen 166.775

Andere schulden 4.164

Resultatenrekeningen Sopabe voor 2021/2022

Ontvangsten 561.919

Dividenden ontvangen van Iscal 555.628

Interesten bankrekeningen + beleggingen 291

Emolumenten (RvB Iscal) 6.000

Uitgaven 79.954

Personeel 58.404

Bureelkosten (huur, telefoon,…) 5.076

Expert, notaris,… 7.260

Vergaderingen 4.649

Juridische verzekering bestuurders 2.731

Financiële kosten 966

Allerlei (taksen,…) 868

Niet-recurrente uitgaven - 1.130.000

Waardevermindering aandelen ISCAL - 1.130.000

Resultaat van het boekjaar -648.035



Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 

Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teelt-
praktijken die u later in het seizoen best uitvoert.  

De keuze voor rassentoleranties past volledig in de IPM-strategie, ook al is de 
incidentie en ernst van bepaalde ziekten niet altijd goed voorspelbaar . Daarom 
is het belangrijk bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar 
ervaring met een bepaald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trek-
ken. Resultaten omtrent onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, 
suikerrijkheid, suikeropbrengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de 
rassen zullen u meegedeeld worden, die u kan gebruiken voor het maken van een 
rationele keuze. 

Om beter de praktijkomstandigheden bij het rooien te volgen heeft het KBIVB dit jaar zijn rooier 
met micro-ontkoppers uitgerust om de rassenproeven te rooien. Hoewel het soms moeilijk is om 
in een proef met verschillende kophoogten en diameters de ontkoppers af te stellen, zal deze 
techniek verder gebruikt worden. 

De proefomstandigheden in 2022 
De rassenproeven werden voor het grootste gedeelte gezaaid tussen 17 en 30 maart tijdens een 
zeer gunstige zaaiperiode, en één proef werd gezaaid na een korte regenperiode op 13 april. Deze 
periodes weerspiegelen de realiteit. De opkomst op het veld werd verstoord door extreem koude 
temperaturen begin april, gevolgd door lichte regen en een uitdrogende wind die een lichte 
korstvorming meebracht. Enkele rassen kwamen onder deze omstandigheden moeilijk op, met als 
gevolg een gebrek aan planten (figuur 1). 

De jeugdgroei van de bieten was gunstiger dan in 2021 (koud voorjaar), maar de bladluizen waren 
ook vroeger. Het voorjaar was erg droog en de onkruidbestrijding was niet altijd even geslaagd. 
Gelukkig bracht de maand juni ongeveer 80 mm water met zich mee. Regen die zeer welkom was 
voor de historisch droge zomer. Eind juni was de ontwikkeling en de bladmassa normaal, maar in 
het midden van de zomer was deze bladmassa aanzienlijk verminderd. De wortelopbrengst was 
echter al hoog, evenals de suikerrijkheid. Er was vaak verwelking, maar de regens van half augus-
tus en begin september waren gunstig voor het behoud van het blad. 

Bladziekten : terugkeer van witziekte, cercospora en roest domineer-
den laattijdig 

Half juli werden bladziekten vastgesteld en werden de eerste behandelingen tegen cercospora 
toegepast. Witziekte verscheen ook op verschillende percelen en tastte de meest vatbare rassen 
aan, ondanks de toegepaste fungiciden behandeling. Hoewel aanwezig, namen de ziekten in de 
loop van de maand en tot half augustus slechts weinig toe. Vanaf september en vooral in oktober 
namen cercospora en roest overal toe. De proeven werden één of twee keer behandeld, afhanke-
lijk van de aanwezige ziekten. 

Opbrengsten 
De oogst van de proeven begon begin oktober en duurde tot 25 november. De oogstomstandig-
heden waren gemakkelijk tot 15 november, maar regenval vertraagde de oogst van de laatste 
proeven.  
De opbrengsten waren, zoals deze zomer al was aangekondigd, hoog vanaf het begin en met 
weinig evolutie in oktober en november. Er waren verschillen in rijkheid tussen de regio's. 

Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Rassen kiezen op basis van het jaarresultaat kan het gedrag 
van de rassen niet voorspellen onder toekomstige condities die we dit jaar niet in de 
hand hadden. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het potentieel van de 
rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gege-
vens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor een ratione-
le keuze. 

Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengst karakteristieken (wortelgewicht, suikerrijkheid, tarra, 
maar ook de ziektetoleranties, neiging tot schieten, opkomst, ... 

Resultaten van de rassen en keuze voor 2023 
André WAUTERS & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl)

Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in  2022—gemiddelde en variatie 

In 2022 heeft het KBIVB de proefrooier met 
micro-scalpers (Ropa) uitgerust om de 
proeven te rooien en zo beter de praktijk-
omstandigheden te volgen. De bieten 
worden nadien niet meer gecorrigeerd in 
het tareerlokaal van het KBIVB. 

Figuren 2 &3:  opbrengst en suikerrijkheid van de proeven 2022— gemiddelde en variatie 

TERUGBLIK6

37 jaar en een rijke  
carrière verder
November, de bietencampagne is reeds een goede maand geleden 
begonnen en de zachte temperaturen bespoedigen de 
veldwerkzaamheden. De suikerbieten worden nu gerooid en de hopen 
in het veld zijn reeds een vertrouwd zicht in het landschap. Vrachtwagens 
rijden af en aan in de twee Belgische suikerfabrieken om bieten te 
leveren voor verwerking tot suiker.

De maand november staat eveneens in het teken van de fin de carrière 
van Daniel, een baken bij de Confederatie van de Belgische Bietenplanters 
in Brussel. Ook zijn carrière kent een rijke geschiedenis. 

Inèz, secretaris in opvolging van de Vlaamse bietenplanters heeft de eer 
Daniel Du Ville te vragen naar zijn lange carrière bij de CBB. Onder het 
kantoorgeroezemoes typisch tijdens de campagne word ik onder-
gedompeld in het relaas over deze 37 bevlogen jaren!

Daniel, ik ben nog maar een maand geleden de gelederen van de 
CBB komen versterken op een moment dat jij de carrière bij de CBB 
afsluit. Vertel eens over jouw beginjaren bij de CBB?
 “Ik weet het nog goed”, steekt Daniel van wal, “op 1 maart 1985 was mijn 
eerste werkdag bij de Federatie van de Bietenplanters van Haspengouw! 
Nu is deze structuur overgegaan in de Fédé RT, maar toen was ik er 
aangenomen om de statistieken bij te houden. Direct bij aankomst 
toonde Luc Rigo mijn bureau aan en zei “We zagen in uw cv dat u een 
basiscursus computerprogrammeren heeft gevolgd”. Terwijl hij wees naar 
dozen, die op een bureau stonden, voegde hij toe “In deze dozen vindt u 
een computer en handboeken. We hadden graag dat u een 
computerprogramma schrijft, zodat de planters de resultaten van hun 
leveringen kunnen opvolgen”. De ironie is dat ik hieraan ben begonnen, 
zonder ooit van dichtbij het gebeuren rond de bietenontvangst te hebben 
gezien. Dit programma werd vol lof onthaald en ik heb ze nadien 
aangepast voor de verschillende suikerfabrieken die toen nog bestonden”.

Ik hoor al dat jij iemand bent die de handen uit mouwen steekt als 
dat moet, Daniel. Ben je daarom ook aan jouw bijnaam MacGyver 
gekomen?
“Ja dat klopt! Je bent nog maar pas bij ons komen werken. De collega’s 
pakken jouw inwerkperiode erg grondig aan”. Het ontgaat mij niet dat een 
lach zich rond de mondhoeken van Daniel nestelt. Met nostalgie in zijn 
stem vertelt hij verder over zijn bijnaam die hij reeds lang met zich 
meedraagt. 

“Ik ben de uitdagingen binnen de CBB altijd met moed tegemoet-
gekomen. Op een bepaald moment deed de technologische vooruit gang 
ook z’n intrede bij de CBB. Computers kwamen erbij en ook de 
programma’s, die ik had uitgeschreven, moesten af en toe verbeterd 
worden. In het begin van deze periode moest ik mij verplaatsen naar de 
verschillende fabrieken om de IT-problemen op te lossen. En af en toe 
gebeurde het dat ik een computer moest openmaken. Gelukkig had ik 
altijd een Zwitsers zakmes op zak en vandaar dat ze mij MacGyver 
noemde uit de populaire serie van toen. Gelukkig kan ik nu veel IT-
problemen op afstand verhelpen. Mijn zakmes is al een poos op pensioen”, 
glimlacht hij bij deze kwinkslag.

Ja inderdaad, ik zit volop in mijn inwerkperiode nu en loop mee met de 
collega’s hier op kantoor om het reilen en zeilen bij de CBB en bij de twee 
Vlaamse federaties mee te krijgen. Vooral Eric (Eric Van Dijck nvdr) neemt 
mij onder zijn vleugels. Een drukke periode nu, gezien we midden in de 
campagne zitten. Blijkbaar is jouw oplossingsgerichte mentaliteit 
collega’s bijgebleven en ze hebben mij jouw bijzondere bijnaam gelukkig 
niet onthouden.

De bietensector is in tussentijd heel sterk veranderd. Zo zijn er nog 
slechts twee fabrieken operationeel en zijn de quota’s afgeschaft. 
Het einde van de quota’s was toch wel een ingrijpende gebeurtenis 
in de bietensector. Hoe kijk jij terug op op al deze veranderingen?
 “Belangrijk is dat je je flexibel opstelt en met de veranderingen meedeint 
en de daarbij horende verantwoordelijkheden opneemt binnen de 
structuren. Zoals ik zei, ik ben begonnen met de IT en vervolgens in de 
jaren nadien was ik meer met de financiën actief. Zo heb ik verschillende 
rekentools uitgewerkt, zodat planters hun inkomsten uit de 
suikerbietenteelt konden bepalen. Deze rekentools worden tot op de dag 
van vandaag nog gebruikt, weet je. In de diverse werkgroepen heb ik in 
de loop van de jaren meegewerkt en onder andere de richtlijnen voor de 
ontvangst van suikerbieten opgesteld. Een erg belangrijk document om 
over de belangen van de bietentelers te waken. Ik heb in deze 37 jaar 

verschillende sleutelposities opge nomen zoals adjunct-secretaris-gene-
raal sinds 2004”. 

Je hebt met de CBB vele wateren door zwommen. Wat is jou het 
meeste bijgebleven in deze jaren?
Daniel laat even zijn blik over het Brusselse skyline glijden. De CBB bevindt 
zich namelijk op de 7de verdieping aan de Anspachlaan, hartje Brussel. 
Voordat hij antwoord, zucht hij nog eens beschouwend. “Belangrijk is dat 
we de belangen van onze leden, de suikerbietplanters, behartigen. Wat 
de meeste indruk op mij heeft gemaakt is dat wij, ondanks de verschillende 
meningen van iedereen, altijd proberen de belangen van de bietentelers 
zo goed mogelijk te verdedigen. Het is goed dat we nu de jongere 
generatie aanspreken om het werk voort te zetten. De sector evolueert en 
onze structuren zoals de CBB en de regionale federaties moeten dat ook 
doen, in het belang van onze sector en onze bietenplanters”.

Terwijl Daniel deze woorden uitspreekt, loopt Françoise het bureau van 
Daniel binnen. Het sein dat mijn tijd met Daniel erop zit! Daniel is immers 
druk bezet met het inwerken van Françoise Haass, de nieuwe collega die 
Daniel zal vervangen na de mythische pensioendatum van 1 december 
2022. Een toffe mix van anciens binnen de CBB en nieuwkomers brengt 
een nieuwe dynamiek teweeg. De vertegenwoordiging van de Belgische 
bietenplanter is en blijft in goede handen! ■
EEN LANGE GESCHIEDENIS BIJ DE

CBB 1985
Ontwikkeling van de Lotus 
125 spreadssheets om 
referenties van de planters te 
berekenen (bietenquota)

1993
Einde van het driejarig 
mandaat als administratief 
beheerder van Sopabe en 
Sopabe-T

2004
Administratief beheerder 
van de CBB

2008
Administratief 
verantwoordelijke van de 
Fédération RT en ABW tot 
2011

2012
Ontwikkeling van  
de website van de CBB

2022
pensioen

1990
Ontwikkelen van 

rekenprogramma’s voor het 
toezicht op de participaties 
binne Sopabe en Sopabe-T

1996
Deelname aan werkgroep 

“Actulisering van de 
opvangrichtlijnen” tot 2022

2007
Gewerkt op dossiers 
Productiekosten en 
Gezinsinkomen van 

suikerbietenplanters

2011
Benoeming als adjunct-

secretaris-generaal  
van de CBB

2017
Voor de tweede keer 

waarnemend secretaries-
generaal van de CBB

CBB blij met nieuwe collega
De CBB-medewerkers verwel-
komen hun nieuwe collega 
Françoise Haass, afkomstig uit 
Lembeek. Na tien jaar te 
hebben gewerkt op de 
financiële afdeling van Unilever, 
vervolgde ze haar carrière bij 
Pirelli als pricing manager. 
Françoise houdt van getallen, 
maar niet alleen dat...
Literatuur, poëzie, kunst en gastronomie behoren eveneens tot 
haar passies. Daarnaast heeft ze belangstelling voor natuur en 
milieu. Françoise is moeder van twee zonen. Ze is een echte 
dierenliefhebster en zorgt voor een merrie (bij haar thuis geboren), 
twee pony’s en een Bouvier des Ardennes. Françoise is fan van 
endurancewedstrijden met paard. Haar langste traject was 
tweemaal 45 kilometer in 4 uur en 30 minuten!
Gezien de toenemende uitdagingen waarmee de vzw’s op 
administratief vlak worden geconfronteerd, zal ze een deel van de 
taken van Daniel Du Ville overnemen en de functie van 
administratief verantwoordelijke bekleden. Zo zal Françoise onder 
meer instaan voor de boekhouding van de CBB en van de krant De 
Bietplanter, het beheer van de vzw, personeelszaken en zal ze 
deelnemen aan de raad van mede-eigendom van het gebouw.
We wensen Françoise alvast een heel fijne toekomst met haar 

nieuwe functie! ■

Allerlei suiker
Südzucker verhoogt suikerprijzen
Südzucker heeft aangekondigd de suikerverkoopprijzen volgend 
jaar bijkomend te verhogen. De reden hiervoor zijn de stijgende 
kosten van energie en inputs (bieten, enz.). De suikerproductie is 
een zeer energie-intensief proces en is bijzonder afhankelijk van 
gas in de Europese Unie, waarvan de prijs sinds de oorlog in 
Oekraïne sterk is gestegen. De suikerprijzen op de EU-spotmarkt 
staan al op recordhoogte, bijna drie keer hoger dan een jaar 
geleden, als gevolg van extreme weersomstandigheden en 
stijgende energiekosten. Suikergebruikers (banketbakkers, 
chocolatiers, enz.) overwegen daardoor hun productie te verlagen.

Südzucker geeft 
duurzaamheidsobligatie uit
In oktober 2022 heeft Südzucker AG met succes zijn eerste 
obligatie in het kader van duurzame financiering uitgegeven via 
zijn volledige Nederlandse dochteronderneming, Südzucker 
International Finance B.V., Oud-Beijerland.  Met de 
duurzaamheidsgelinkte obligatie wil Südzucker de in zijn 2026 
Plus-strategie verankerde duurzaamheidsdoelstelling bereiken. 
De niet-achtergestelde obligatie, die door Südzucker AG wordt 
gegarandeerd, heeft een volume van 400 miljoen euro, een 
looptijd van vijf jaar en een coupon van 5,125%. De opbrengst van 
de emissie zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, 
waaronder de herfinanciering van een obligatie die volgend jaar 
vervalt. De plaatsing van de euro-obligatie werd ondersteund door 
BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW en Unicredit.

SPANJE: Iberica Sugar mag bouw 
 van suikerfabriek financieren
Sinds 2017 wordt het project voor de bouw van een 
bietsuikerfabriek in Mérida, in de Spaanse regio Extremadura, 
gesteund door de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde 
Al Khaleej Sugar-groep.  Wordt dit plan weldra geconcretiseerd? 
Volgens de krant El Periodico Extremadura heeft Iberica Sugar, de 
onderneming die in Spanje voor het project van Al Khaleej Sugar is 
opgericht, van de regio goedkeuring gekregen voor een 
financiering van 120 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe 
bietsuikerfabriek in Merida. De bouw zou starten in april 2023. 
Iberica Sugar zou 500 miljoen euro investeren om de suikerfabriek 
te bouwen, die dagelijks 36.000 ton bieten kan verwerken, genoeg 
om aan 60 procent van de binnenlandse vraag van Spanje te 
voldoen.  De groep Al Khaleej Sugar had vorig jaar in Rouen ook 
een aanvraag geregistreerd voor een nieuwe suikerfabriek in 
Normandië.



Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 

Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 

Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teelt-
praktijken die u later in het seizoen best uitvoert.  

De keuze voor rassentoleranties past volledig in de IPM-strategie, ook al is de 
incidentie en ernst van bepaalde ziekten niet altijd goed voorspelbaar . Daarom 
is het belangrijk bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar 
ervaring met een bepaald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trek-
ken. Resultaten omtrent onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, 
suikerrijkheid, suikeropbrengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de 
rassen zullen u meegedeeld worden, die u kan gebruiken voor het maken van een 
rationele keuze. 

Om beter de praktijkomstandigheden bij het rooien te volgen heeft het KBIVB dit jaar zijn rooier 
met micro-ontkoppers uitgerust om de rassenproeven te rooien. Hoewel het soms moeilijk is om 
in een proef met verschillende kophoogten en diameters de ontkoppers af te stellen, zal deze 
techniek verder gebruikt worden. 

De proefomstandigheden in 2022 
De rassenproeven werden voor het grootste gedeelte gezaaid tussen 17 en 30 maart tijdens een 
zeer gunstige zaaiperiode, en één proef werd gezaaid na een korte regenperiode op 13 april. Deze 
periodes weerspiegelen de realiteit. De opkomst op het veld werd verstoord door extreem koude 
temperaturen begin april, gevolgd door lichte regen en een uitdrogende wind die een lichte 
korstvorming meebracht. Enkele rassen kwamen onder deze omstandigheden moeilijk op, met als 
gevolg een gebrek aan planten (figuur 1). 

De jeugdgroei van de bieten was gunstiger dan in 2021 (koud voorjaar), maar de bladluizen waren 
ook vroeger. Het voorjaar was erg droog en de onkruidbestrijding was niet altijd even geslaagd. 
Gelukkig bracht de maand juni ongeveer 80 mm water met zich mee. Regen die zeer welkom was 
voor de historisch droge zomer. Eind juni was de ontwikkeling en de bladmassa normaal, maar in 
het midden van de zomer was deze bladmassa aanzienlijk verminderd. De wortelopbrengst was 
echter al hoog, evenals de suikerrijkheid. Er was vaak verwelking, maar de regens van half augus-
tus en begin september waren gunstig voor het behoud van het blad. 

Bladziekten : terugkeer van witziekte, cercospora en roest domineer-
den laattijdig 

Half juli werden bladziekten vastgesteld en werden de eerste behandelingen tegen cercospora 
toegepast. Witziekte verscheen ook op verschillende percelen en tastte de meest vatbare rassen 
aan, ondanks de toegepaste fungiciden behandeling. Hoewel aanwezig, namen de ziekten in de 
loop van de maand en tot half augustus slechts weinig toe. Vanaf september en vooral in oktober 
namen cercospora en roest overal toe. De proeven werden één of twee keer behandeld, afhanke-
lijk van de aanwezige ziekten. 

Opbrengsten 
De oogst van de proeven begon begin oktober en duurde tot 25 november. De oogstomstandig-
heden waren gemakkelijk tot 15 november, maar regenval vertraagde de oogst van de laatste 
proeven.  
De opbrengsten waren, zoals deze zomer al was aangekondigd, hoog vanaf het begin en met 
weinig evolutie in oktober en november. Er waren verschillen in rijkheid tussen de regio's. 

Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Rassen kiezen op basis van het jaarresultaat kan het gedrag 
van de rassen niet voorspellen onder toekomstige condities die we dit jaar niet in de 
hand hadden. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het potentieel van de 
rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gege-
vens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor een ratione-
le keuze. 

Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengst karakteristieken (wortelgewicht, suikerrijkheid, tarra, 
maar ook de ziektetoleranties, neiging tot schieten, opkomst, ... 

Resultaten van de rassen en keuze voor 2023 
André WAUTERS & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl)

Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in  2022—gemiddelde en variatie 

In 2022 heeft het KBIVB de proefrooier met 
micro-scalpers (Ropa) uitgerust om de 
proeven te rooien en zo beter de praktijk-
omstandigheden te volgen. De bieten 
worden nadien niet meer gecorrigeerd in 
het tareerlokaal van het KBIVB. 

Figuren 2 &3:  opbrengst en suikerrijkheid van de proeven 2022— gemiddelde en variatie 
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Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be
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(1) een hoog cijfer geeft een gunstige kwotering aan voor tolerantie of bodembedekking   negatieve appreciatie positieve appreciatie 
 

(2) procent gezonde en leverbare bieten in proeven besmet met Rhizoctonia solani 
 

(3) de resultaten in het vet zijn bekomen op representatieve commerciële zaadloten 
 

*      schieters/ha, alle zaaidata meegenomen, inclusief onzuiverheden : de lengte van de balk geeft het aantal weer t.o.v. de getuige. 

Deze tabel geeft links, onder de blauwe hoofding, de karakteristieken en opbrengsten van alle rassen in klassieke situatie. Onder klassieke situatie wordt verstaan velden zonder specifieke 
problemen van rhizoctonia of van het bietecystenematode (lichte besmettingen zijn mogelijk). In dit linkse gedeelte van de tabel zijn de resultaten van ALLE rassen uitgedrukt t.ov. van de 
getuige (=100. De absolute waarden staan bovenaan de tabel ter informatie).  
Rechts onder de groene hoofding worden de resultaten van de rassen in nematodenbesmette situatie weergegeven, waar proeven werden aangelegd in velden met een gekende besmet-
ting door het bietecystenematode. De resultaten van de nematodentolerante rassen worden uitgedrukt t.ov. van de dezelfde getuige G. 
Om het suikergehalte beter te karakteriseren, worden de absolute cijfers van de beproeving eveneens naast de relatieve cijfers gegeven (enkel voor  2022). 
(Getuige = Lisanna Kws, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, Tessilia Kws, BTS 3305 N, Caprianna Kws, Bosley) 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, 
lage wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 
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Nematodenrassen weerhouden door het KBIVB voor 2023
gemiddelde resultaten (2020‐) 2021‐2022 nematoden situatie

Figuur 4 : Prestaties 2020-2021-2022 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 

Figgur 5 : Potentieel in 2020-2021-2022 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoc-
toniatolerante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Rastolerantie maakt deel uit van de geïntegreerde bestrijding tegen plagen en 
ziekten. Het is ook een hoofdschakel, die in de toekomst welliswaar de belan-
grijkste tool zou kunnen worden tegen biotische factoren. 

Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare doeltreffende fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikke-
ling van ziekteresistenties.  

Een onmiddellijk antwoord is onvermijdelijk rastolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is de 
afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen.  

Daarom is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”, waar cercospora 
de belangrijkste factor in meespeelt (zie tabel op voorgaande bladeren). 

De rastolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd 

Daarnaast profiteren we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven 
(voornamelijk cercospora en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die 
ondanks een (of meerdere) fungicide behandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de 3 laatste jaren werden 89 cercospora, 35 roest en 14 witziekte quoteringen per ras 
bekomen. 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

 
Om zijn rassen goed te kiezen in 2023 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2023 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid 
van ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waar-
voor rassenkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatole-
rantie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2022; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevo-
len, ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in per-
celen met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest 
men voor het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tole-
rantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor 
het gewenst tolerantieniveau. 

 In velden gevoelig voor dichtslaan van het zaaibed : bekijk eveneens de 
kwaliteit van de veldopkomst. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is be-
langrijk om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden.  

Omdat alle jaren niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjari-
ge resultaten en eerst voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 

 

Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren.  Om de tolerantie voor cercopsora beter te evalue-
ren werden de eerste proeven met kunstmatige infectie aangelegd. 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, 
lage wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 
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gemiddelde resultaten (2020‐) 2021‐2022 nematoden situatie

Figuur 4 : Prestaties 2020-2021-2022 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 

Figgur 5 : Potentieel in 2020-2021-2022 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoc-
toniatolerante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Rastolerantie maakt deel uit van de geïntegreerde bestrijding tegen plagen en 
ziekten. Het is ook een hoofdschakel, die in de toekomst welliswaar de belan-
grijkste tool zou kunnen worden tegen biotische factoren. 

Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare doeltreffende fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikke-
ling van ziekteresistenties.  

Een onmiddellijk antwoord is onvermijdelijk rastolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is de 
afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen.  

Daarom is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”, waar cercospora 
de belangrijkste factor in meespeelt (zie tabel op voorgaande bladeren). 

De rastolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd 

Daarnaast profiteren we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven 
(voornamelijk cercospora en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die 
ondanks een (of meerdere) fungicide behandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de 3 laatste jaren werden 89 cercospora, 35 roest en 14 witziekte quoteringen per ras 
bekomen. 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

 
Om zijn rassen goed te kiezen in 2023 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2023 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid 
van ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waar-
voor rassenkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatole-
rantie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2022; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevo-
len, ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in per-
celen met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest 
men voor het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tole-
rantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor 
het gewenst tolerantieniveau. 

 In velden gevoelig voor dichtslaan van het zaaibed : bekijk eveneens de 
kwaliteit van de veldopkomst. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is be-
langrijk om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden.  

Omdat alle jaren niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjari-
ge resultaten en eerst voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 

 

Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren.  Om de tolerantie voor cercopsora beter te evalue-
ren werden de eerste proeven met kunstmatige infectie aangelegd. 
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het ras (rangschikking volgens dalende bladgezondheid ). 
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Sinds 2020 zijn rassen met een resistentie voor het herbicide Conviso® One via de europe-
se lijst beschikbaar. Bij deze rassen wordt een onkruidbestrijdingssysteem gebruikt geba-
seerd op ALS herbiciden die in twee behandelingen, met een interval van 10-15 dagen,  
wordt toegepast. 

De onkruidbestrijding bestaat erin om het herbicide te splitsen in 2 toepassingen van 0,5 
liter Conviso One, verplicht gemengd met een ander herbicide met een andere werkings-
wijze (bvb. ‘Betanal’ en Tramat’ of een bodemherbicide). Aan het mengsel wordt 1/2 liter 
olie toegevoegd of meer indien de weersomstandigheden het vergen. Om een efficiënte 
bestrijding te bekomen is het noodzakelijk de eerste behandeling toe te passen zodra 
melganzevoet of melde in het 2-bladstadium (maximum) staat, en de behandeling te her-
halen zodra de nieuwe onkruiden dit stadium bereiken.  

Vandaag is het productiepotentieel van de Conviso® Smart rassen duidelijk lager dan die 
van de rhizomanie-, nematoden- of rhizoctoniarassen weerhouden door het KBIVB. Hun 
gebruik moet dan ook specifiek beantwoorden aan gevallen waar de onkruidbestrijding 
vandaag problematisch is of in het geval van een overwoekering door onkruidbieten.  

De aankoopprijs van de Smart rassen is duurder, en bevat eveneens de aankoop van het 
herbicide Conviso One. 

De uitzaai van deze Smart rassen en het gebruik van het systeem vergen echter enkele 
voorzorgen :  

 Niet gebruiken in velden met een gekende resistentie van onkruiden tegen ALS herbi-
ciden (bvb grassen); 

 Verwijder de jaarschieters zodra ze waargenomen worden(en zeker voor de bloei) en 
draag de schieters uit het veld; 

 Het herbicide Conviso One kan fytotoxiciteit in de volgteelt veroorzaken, bvb bij niet 
kerende bodembewerking voor aardappelen of vlas: verkies de inzaai van een graange-
was (consulteer de erkenningsacte); 

 Bestrijd de opschieters van ALS bieten in de volgteelt (met een niet-ALS herbicide); 

 Behandel nooit ’klassieke bieten’ met  Conviso One en let op drift naar naburige perce-
len; 

 Het potentieel van de Smart rassen is vandaag beperkt. 

 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2022 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Bassenge, Tongeren, Crisnée, Limont, Petit-Hallet, Jandrain, Bunsbeek, Gembloux, Huldenberg, Lennik, Mévergnies,  
Braffe, Briffoeil, Kluisbergen, Poelkapelle. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor 
rhizoctonia bruinwortelrot zal men eerst de risicofacto-
ren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, 
raaigras. De inwerking van onverteerde materie is een 
verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitge-
voerd in vochtige omstandigheden, zelfs tijdens de 
laatste  5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïden-
tificeerd bij bieten op het perceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».   

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 

besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid beko-
men door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak bij 
een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tussen 

het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektedruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Genetische 
veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

Figuren 7 & 8 : De grootte van de staven 
op de grafieken hierboven geeft de stabili-
teit weer:  hoe langer de staven, hoe groter 
de onstabiliteit tussen de jaren, dus hoe 
meer het ras beïnvloed wordt door de 
omstandigheden van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 
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Opbrengst en resistentie

Figuur 9 : Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2021-2022). Naast 
de opbrengst, moet de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in 
functie van het perceel. 
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Figuur 10 : Potentieel van de Conviso Smart rassen tov. getuige 
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Sinds 2020 zijn rassen met een resistentie voor het herbicide Conviso® One via de europe-
se lijst beschikbaar. Bij deze rassen wordt een onkruidbestrijdingssysteem gebruikt geba-
seerd op ALS herbiciden die in twee behandelingen, met een interval van 10-15 dagen,  
wordt toegepast. 

De onkruidbestrijding bestaat erin om het herbicide te splitsen in 2 toepassingen van 0,5 
liter Conviso One, verplicht gemengd met een ander herbicide met een andere werkings-
wijze (bvb. ‘Betanal’ en Tramat’ of een bodemherbicide). Aan het mengsel wordt 1/2 liter 
olie toegevoegd of meer indien de weersomstandigheden het vergen. Om een efficiënte 
bestrijding te bekomen is het noodzakelijk de eerste behandeling toe te passen zodra 
melganzevoet of melde in het 2-bladstadium (maximum) staat, en de behandeling te her-
halen zodra de nieuwe onkruiden dit stadium bereiken.  

Vandaag is het productiepotentieel van de Conviso® Smart rassen duidelijk lager dan die 
van de rhizomanie-, nematoden- of rhizoctoniarassen weerhouden door het KBIVB. Hun 
gebruik moet dan ook specifiek beantwoorden aan gevallen waar de onkruidbestrijding 
vandaag problematisch is of in het geval van een overwoekering door onkruidbieten.  

De aankoopprijs van de Smart rassen is duurder, en bevat eveneens de aankoop van het 
herbicide Conviso One. 

De uitzaai van deze Smart rassen en het gebruik van het systeem vergen echter enkele 
voorzorgen :  

 Niet gebruiken in velden met een gekende resistentie van onkruiden tegen ALS herbi-
ciden (bvb grassen); 

 Verwijder de jaarschieters zodra ze waargenomen worden(en zeker voor de bloei) en 
draag de schieters uit het veld; 

 Het herbicide Conviso One kan fytotoxiciteit in de volgteelt veroorzaken, bvb bij niet 
kerende bodembewerking voor aardappelen of vlas: verkies de inzaai van een graange-
was (consulteer de erkenningsacte); 

 Bestrijd de opschieters van ALS bieten in de volgteelt (met een niet-ALS herbicide); 

 Behandel nooit ’klassieke bieten’ met  Conviso One en let op drift naar naburige perce-
len; 

 Het potentieel van de Smart rassen is vandaag beperkt. 

 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2022 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Bassenge, Tongeren, Crisnée, Limont, Petit-Hallet, Jandrain, Bunsbeek, Gembloux, Huldenberg, Lennik, Mévergnies,  
Braffe, Briffoeil, Kluisbergen, Poelkapelle. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor 
rhizoctonia bruinwortelrot zal men eerst de risicofacto-
ren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, 
raaigras. De inwerking van onverteerde materie is een 
verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitge-
voerd in vochtige omstandigheden, zelfs tijdens de 
laatste  5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïden-
tificeerd bij bieten op het perceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».   

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 

besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid beko-
men door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak bij 
een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tussen 

het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektedruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Genetische 
veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

Figuren 7 & 8 : De grootte van de staven 
op de grafieken hierboven geeft de stabili-
teit weer:  hoe langer de staven, hoe groter 
de onstabiliteit tussen de jaren, dus hoe 
meer het ras beïnvloed wordt door de 
omstandigheden van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 
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Figuur 9 : Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2021-2022). Naast 
de opbrengst, moet de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in 
functie van het perceel. 
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Meer info: 
www.strube.be

rhizomanie - nematoden

rhizomanie - nematoden

rhizomanie - nematoden

Boeren, meer dan broodnodig
Zo’n 20 organisaties uit de landbouw en voedings
sector vatten op 29 november post op de Vlaamse 
voedseltop in Roeselare waar Jo Brouns, minister 
van Landbouw en Voeding (CD&V), zijn plannen 
voor een Vlaamse voedselstrategie voorstelde. De 
voedselstrategie ‘Go4Food’ streeft naar gezonde en 
duurzame voeding voor iedereen, een evenwichtige 
voedseleconomie, een duurzaam voedselsysteem 
en sterke binding tussen boer en consument. 

Met de actie #boerenbroodnodig zette de landbouw- en voe-
dingssector de Vlaamse agroketen in de schijnwerpers. De deelne-
mende organisaties Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, 
AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia 
Vlaanderen, Ferm voor agravrouwen, Fedagrim, Fegra, Land-
bouwservice, BFA, CBB, Belfertil, Belplant, De Mestverwerkers en 
Subel deelden zo’n 3.000 boterhammen uit in Roeselare bij de 
voorstelling van de voedselstrategie. De boterham als het sym-
bool van een innovatieve sector met sterke lokale verankering.

Zo geeft de voedingsfederatie Fevia aan dat 60% van de land-
bouwgrondstoffen, die door de voedingsbedrijven verwerkt wor-
den, in België geproduceerd worden. En dit door maar 0,5% van 
de Vlaamse bevolking. 

Hoe we een groeiende bevolking in België moeten voeden met 
lokaal en duurzaam voedsel blijft de uitdaging voor de volgende 
generaties boeren. “Voor voedselzekerheid moeten we allemaal 
investeren in productieve, duurzame landbouw- en voedingske-
tens, én in jonge boeren!”, benadrukte Lode Ceyssens, voorzitter 
van de Boerenbond.

Hoe we een groeiende bevolking in België moeten voeden met 
lokaal en duurzaam voedsel blijft de uitdaging voor de volgende 
generaties boeren. “Gelukkig zijn we in Vlaanderen koploper wat 
betreft duurzame voeding. Nergens ter wereld wordt aan zulke 
hoge normen geproduceerd, met respect voor mensen, dieren en 
de planeet. Dat hebben we te danken aan onze land- en tuinbou-
wers en aan organisaties uit de voedingsketen die iedere dag zor-
gen voor ons voedsel. Eerlijke prijzen blijven daarbij één van de 
grootste uitdagingen”, sprak ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Een sector die zo veel meer doet. Zo voorziet de land-en tuinbouw 
650.000 Vlaamse gezinnen van elektriciteit. Bovendien is onze 
Vlaamse agroketen sterk in de export van melk, vlees, groenten en 
vlees van hoge kwaliteit. Op het vlak van werkgelegenheid en 
welvaart speelt de Vlaamse landbouw- en voedingsketen haar rol. 
Ook heeft de sector getoond gevoelig te zijn voor de klimaatpro-
blematiek. 

Toekomstperspectief en eerlijke prijzen voor duurzaam en lokaal 
geproduceerd voedsel blijven de uitdagingen voor deze broodno-
dige sector. Om dit onder de aandacht te brengen verenigde de 
agrosector zich rond de boterham. Jawel, lekker van bij ons uit 
duurzame grondstoffen die voldoen aan strenge eisen voor mens, 
milieu en dier. Onze landbouwers doen duidelijk méér dan louter 
voedsel produceren. 

De COVID-pandemie heeft onze voedselsystemen flink onder 
druk gezet. Het algemene besef is er gekomen dat we met een 
nieuwe aanpak (Farm2Fork) een voedselsysteem kunnen uitbou-
wen dat onder andere geen belasting is voor het milieu, biodiver-
siteit kan waarborgen, tegen klimaatsveranderingen kan strijden 
en betaalbaar voedsel kan aanbieden. En dat met eerlijkere eco-
nomische opbrengsten, een sterkere concurrentiële positie van de 
producent en eerlijke handel.

Ook de bietenplanter is vragende partij voor een eerlijke remune-
ratie. De kosten om bieten te produceren zijn in 2022 gemiddeld 
met 25% gestegen (brandstof, meststoffen en andere inputs), ter-
wijl zijn inkomen gemiddeld met slechts 17% is gestegen. Daar-
naast schommelt zijn inkomen met de prijzen op de wereldmarkt.

Alle facetten van de uitdagingen waar de hele bietensector voor 
staat, werden in een ketenwijde evenement Plan B(iet) toegelicht 
op 14 december in Gembloux.  ■



VERENIGD KONINKRIJK14

Wereldvereniging van suikerbiet- en suikerriettelers (WABCG)
Eind november hield de WABCG haar jaarlijkse bijeen
komst in Londen. De CBB werd vertegenwoordigd door 
haar voorzitter Joseph Cleiren en haar secretaris
generaal Bruno De Wulf. De voorzitter van de CIBE, de 
Belg Marcel Jehaes, was eveneens aanwezig.

CBB reist en informeert u
Reizen en verblijven in een wereldstad als Londen is een avontuur op 
zich. Aangekomen met de Eurostar nemen wij, plattelandsbewoners, de 
metro naar het oude havengebied langs de Theems. Hoewel midden in 
het weekend, lijken overvolle en oververhitte metrostations en treinen 
niemand te verbazen (zie foto), behalve ons dan, een beetje in de war 
met de stadskaart op onze telefoon, omdat de papieren versie niet meer 
bestaat...

Het hotel en de vergaderzaal waren een bezoek waard. Slapen op de 
20e, vergaderen op de 28e en eten op de 38e verdieping!  Persoonlijk 
moet ik denken aan de stedelingen die kritiek hebben op de batterij- en 
niet-grondgebonden veehouderij, maar die precies zo leven. Na 
dierenwelzijn zal men zich misschien interesseren voor het welzijn van 
mensen?

Gelukkig stond de volgende dag een boerderijbezoek op het 
programma. Na een busrit van drie uur naar het noorden kwamen we 
aan bij Holkham Estate (www.holkham.co.uk), meer dan 400 jaar lang 
de residentie van graaf Coke. 10.000 hectare bos, weiden, park, tuinen 
en landbouwgrond, omgeven door een ommuurde omheining van 
meer dan 10 kilometer. Meer dan een boerderij is Holkham een 
natuurreservaat dat 450.000 bezoekers per jaar verwelkomt. Het unieke 
is dat er meer dan 4.000 hectare wordt verbouwd, waarvan ongeveer 
400 hectare bieten, in perfecte harmonie met het natuurlijke leven 
eromheen. Een model van agro-ecologie, regeneratieve landbouw, 
agrobosbouw, agrobiodiversiteit, het «lange-landbouw-rotatiesysteem» 
en alle theorieën van ecologische verenigingen ... 

Alleen het vakje bio wordt niet aangekruisd! “Waarom afzien van 
synthetische chemie?» vraagt ons James Beamish, de verantwoordelijke 
van de boerderij. «We gebruiken gewasbeschermingsmiddelen waar 
nodig en wanneer we geen alternatief hebben. We zitten op een zeer 
laag niveau van actieve stoffen. De beperking ervan heeft al plaats-
gevonden bij ons! Maar we hebben nog steeds precieze doelstellingen 
voor verbetering. Ons doel is bijvoorbeeld om geen insecticiden meer te 
gebruiken in mei en juni, wanneer de bestuivende insecten het meest 
aanwezig zijn. En het is mogelijk dat we op een dag naar «zero 
pesticiden» gaan, maar zeker niet tegen 2030. We kiezen niet langer 
noodzakelijkerwijs voor de meest productieve rassen, die doorgaans 
meer inputs vereisen. Wij kijken vooral naar de geboden toleranties en 
resistenties. Ook de bemesting wordt geoptimaliseerd. Voor bieten 
bijvoorbeeld gebruiken wij lokaal 20 eenheden stikstof met DAP (fosfor) 
en 80 eenheden in het algemeen, meer niet!  Op het landgoed Holkham 
wordt ook alles in het werk gesteld om natuurlijke habitats voor nuttige 
insecten te creëren. Gras-en bloemenstroken omringen alle percelen.”

James Beamish houdt zich aan twee basisprincipes van regeneratieve 
landbouw: altijd iets op de bodem laten leven en zo min mogelijk bo-
dembeweging. Dit heeft hem gedwongen de rotaties te veranderen. 
«Vroeger hadden we twee tot drie wortelgewassen per zesjarige rotatie 
die onze bodem uitputten, maar we besloten terug te gaan naar een 
langere, duurzamere rotatie. In feite zijn we teruggekeerd naar de ma-
nier van werken en een visie op langere termijn die in dit gebied al 400 
jaar wordt toegepast en de laatste decennia werd geïntensiveerd. We 
hebben nog steeds een Hereford rundveehouderij, die we meer zien als 
een bron van organisch materiaal omdat het directe rendement niet 
goed is.”

Het bedrijf volgt een achtjarige rotatie, met aardappelen (slabonen), 
gerst (de regio staat bekend om de kwaliteit van zijn brouwgerst), kool-
zaad, maïs, erwten, tarwe en bieten. Op 20 november waren er nog 
geen bieten geoogst. Zij begonnen op die dag omdat hun grondsoort 
(licht kalkrijk) en de nabijheid van de kust (minder vorstgevaar) hen toe-
staat het risico te nemen om te oogsten... tot februari!  James Beamish: 
«Het is een gewoonte bij British Sugar dat alle vier de fabrieken zeer laat 
werken, vaak tot de volgende bieten worden gezaaid. Dit optimaliseert 
ook de belasting van onze oogstmachine in mede-eigendom die 1.000 
hectare per jaar oogst. Normaal doen we ongeveer 80 ton per hectare, 
maar dit jaar gaan we het beperken tot 75 ton omdat het droog en zeer 
warm is geweest, tot 41°C eind juli, en we zijn ver verwijderd van de 650 
mm regen die we gewend zijn!».

En wat denk je van koolstoflandbouw? vraagt een bezoeker. James Be-
amish: «Ik denk dat je alleen kunt verbeteren wat je kunt meten. En het 
meten van opgeslagen koolstof, daar geloof ik momenteel niet in, dus 
daar ben ik heel voorzichtig mee”.

Nog een laatste zaak, zegt James: «U zal me misschien niet geloven, maar 
we zijn in gesprek met milieuorganisaties over een vergoeding voor het 
achterlaten van oogstverliezen op het veld om de biodiversiteit in stand te 
houden. We zouden bijvoorbeeld de machines anders kunnen regelen om 
meer korrels te verliezen...» ■

Een overvolle metro midden in het weekend is geen verras-
sing voor de Londenaren, maar wel voor de Belgische bie-
tenplanters. Moeten we ons na het dierenwelzijn misschien 
zorgen maken over het welzijn van stadsbewoners?

Alle percelen zijn omgeven door gras- en bloemenstroken 
voor de biodiversiteit. “Dit belet ons niet om mooie bieten te 
hebben, integendeel,” zegt James Beamish.

Er waren twintig landen uit alle continenten vertegen-
woordigd. Het belang van dit soort bijeenkomsten is te 
beseffen dat niet iedereen denkt zoals wij, maar dat alle 
producenten onderworpen zijn aan dezelfde wet van een 
hypervolatiele markt.

Een vergadering op de 28e verdieping van een gebouw met 
meer dan 40 verdiepingen geeft de indruk “te zweven”. 
Daarom vinden we in de grote steden de meeste anti-vee-
houderij extremisten die ervan overtuigd zijn dat de boeren 
hun realiteitszin verloren hebben, zoals velen van hen!

Het Holkham Estate in Norfolk. 10.000 hectare bos, weiden, 
natuurgebieden en teelten langs de Noordzee. Het hele 
landgoed, dat privébezit is van de familie Coke, graven van 
Leicester, wordt gebruikt voor recreatie en toerisme en ont-
vangt jaarlijks 450.000 bezoekers.

James Beamish, verantwoordelijke van de boerderij van 
Holkham. Een pragmatisch discours met een duidelijke visie 
op de integratie van de landbouw in natuurlijke ecosyste-
men.
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15PARTICIPATIE TS

Een brutodividend van 2,8% voor de planters SOPABE-T
Op 30 november werden de dividenden op de rekenin
gen van de planters TS gestort na goedkeuring van de 
rekeningen door de algemene vergadering van de coö
peratie SopabeT die plaatsvond op 24 november in 
Gembloux. 

Tijdens de algemene vergadering werden de rekeningen van het boek-
jaar 2021/22 voorgesteld en werd het dividend vastgelegd op 0,2344 
euro per aandeel T met een nominale waarde van 8,24 euro, ofwel een 
rendement van 2,8%.  De algemene vergadering keurde ook de wijzi-
gingen aan het reglement van inwendige orde goed en benoemde 
meerdere bestuurders. Frédéric Goffaux werd benoemd tot bestuurder 
van Sopabe-T ter vervanging van Marcel Jehaes, die zich bij de CIBE in-
zet voor de verdediging van de Europese bietenplanters. Na de stopzet-
ting van de auditactiviteiten van Luc Sohet heeft de algemene vergade-
ring Michel Lecoq van DGST & PARTNERS, aangesteld als commissaris 
om de rekeningen van Sopabe-T tijdens de komende drie jaar te contro-
leren. De vergadering benoemde ook Axel Pilet, Dirk Draelants en Marc 
Gilot tot controleurs van de rekeningen van Sopabe-T voor een periode 
van drie jaar. 

Dividend van 0,2344 euro per aandeel T
De voorstelling van de rekeningen tijdens de algemene vergadering 
had betrekking op het boekjaar Sopabe-T van 1 juli 2021 tot en met 30 
juni 2022. Een overzicht van de activa en passiva op 30 juni 2022 en van 
de resultatenrekeningen staat vermeld in de tabellen.
Het boekjaar 2020/2021 werd afgesloten met een courante winst vóór 
belastingen van   701.018,80 euro, tegenover een winst van 828.322,44 
euro in 2020/21. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de dividen-
den die werden ontvangen voor de 1.200.000 aandelen TS die Sopabe-T 
bezit (uitzonderlijk dividend van 0,65 euro), d.w.z. een bedrag van 
780.000,00 euro, plus de dividenden van de 1.409.201 aandelen Süd-
zucker die Sopabe-T bezit of 281.840,20 euro (dividend van 0,20 euro). 
In vergelijking met het begrotingsjaar 2020/21 stegen de uitgaven. Een 
nieuwe taks van 0,15% wordt nu geheven op effectenrekeningen. Voor 
Sopabe-T bedraagt de taks op de effectenrekening van de aandelen 
Südzucker voor het begrotingsjaar 2021/22 bijna 58.000 euro. De finan-
ciële uitgaven zijn ook sterk gestegen door de negatieve rente van de 
banken op bankrekeningen. Daarnaast was er in de rekeningen van So-
pabe-T een waardevermindering van de aandelen TS van 120.000 euro 
als gevolg van de vermindering van het eigen vermogen van TS voor het 
boekjaar dat op 28 februari 2022 afliep.

Het bestuursorgaan stelde voor om de winst van 701.081,80 euro als 
volgt te bestemmen:
- toewijzing van een bedrag van 660.431,43 euro aan de vergoeding 

van aandelen T, om een brutodividend van 0,2344 euro per aandeel T 
toe te kennen (vorig jaar 0,25 euro). De aandelen T die recht geven op 
een dividend voor het jaar 2021 staan vermeld in het bestand dat op 
31 december 2021 werd afgesloten (in overeenstemming met het 
definitieve bestand van de basiscontracten voor 2021);

- toevoeging van het saldo, namelijk 40.587,37 euro, aan de onbe-
schikbare reserves.

Alle voorstellen omtrent de bestemming van het resultaat werden aan-
vaard door de algemene vergadering

Resultatenrekening Sopabe-T voor 2021/2022

Ontvangsten 1.126.973

Dividenden aandelen TS 780.000

Dividenden aandelen Südzucker 281.840

Interesten bankrekeningen + beleggingen 3.677

Vergoedingen < TS 47.768

Opbrengst aankoop/verkoop participatie 13.688

Uitgaven 236.678

Betaalde interesten 18.769

Personeel 87.607

Bureelkosten (huur, tel, …) 9.267

Experten, advocaten, … 17.333

Vergaderingen 14.679

Verzekeringen bestuurders 2.731

Financiële lasten 55.057

Allerlei (taksen, …) 58.235

Waardevermindering aandelen TS -120.000

Belastingen - 42.276

Winst van het boekjaar in euro 701.019

Wijziging reglement van inwendige orde
De algemene vergadering keurde twee wijzigingen aan het reglement 
van inwendige orde goed. De eerste aanpassing  (artikel 7) beoogt de 
emissiepremie verbonden aan de aandelen T te verlagen van 10% tot 
7,5% zodra de volledige conversie van de obligaties zal afgerond zijn 
(begin 2023). Het is de bedoeling de uitstapkosten op het huidige ni-
veau van 7-8% te houden in geval van terugbetaling door Sopabe-T na 
stopzetting van de teelt of een vermindering van het basiscontract.

De tweede goedgekeurde wijzi-
ging (artikel 8) verkort de termij-
nen voor het terugkopen van ef-
fecten bij Sopabe-T na een 
verzoek tot volledige terugbeta-
ling (ontslag) of gedeeltelijke te-
rugbetaling van de participa-
tie-effecten Sopabe-T tijdens 
voorgaande jaren. 

Na een volledige terugbetaling 
wordt de termijn nu verkort van 5 
tot 3 jaar en na een gedeeltelijke 
terugbetaling wordt de periode 
verkort van 3 tot 2 jaar, mits een 
basiscontract van minimaal 300 
ton werd gehandhaafd. Onder 
een basiscontract van 300 ton be-
draagt de periode voor het ver-
werven van aandelen 3 jaar. 

Deze termijnen gelden alleen voor de aankoop van aandelen bij Sopa-
be-T. Aankopen tussen planters zijn bevoorrecht en er is geen tijdslimiet 
om opnieuw coöperant te worden of om bij overdracht van aandelen 
tussen planters zijn participatie-effecten te verhogen.

Overdracht en verhoging contract in 2023 
De voor de campagne 2023 geplande aantrekkelijkere betalingsvoor-
waarden voor bieten zetten de planters ertoe aan hun basiscontract 
voor de levering van bieten te verhogen. Dit is mogelijk. 
Voor planters die hun basisleveringscontract willen uitbreiden, zijn er 
twee manieren om extra aandelen Sopabe-T te verwerven:
- ofwel door het contract en de bijbehorende aandelen over te nemen 

van een andere planter;
- ofwel door extra aandelen bij Sopabe-T te kopen.

De overdracht van aandelen tussen planteurs gebeurt via een formulier 
voor overdracht tussen planters. Voor het aankopen van aandelen via 
Sopabe-T moet een aankoopformulier worden ingevuld; de betaling zal 
door de fabriek gebeuren via inhouding op de bietenbetaling (eerste 
voorschot van de campagne 2023). Overdrachten tussen planters zijn 
bevoorrecht en daarom zijn hier geen kosten aan verbonden of moeten 
er geen termijnen (zie hierboven) worden gerespecteerd.

Bij de aankoop van aandelen bij Sopabe-T wordt een kost van 2,5% in 
rekening gebracht, maar alleen in bepaalde gevallen. Deze kosten wor-
den uitsluitend toegepast voor nieuwe telers en voor planters die in de 
afgelopen drie jaar hun participatie geheel of gedeeltelijk door Sopa-
be-T vergoed hebben gekregen. ■

Voor informatie en formulieren voor de campagne 2023 
kunt u terecht:
-bij SOPABE-T: Martine Moyart - 02/551.11.78 of via mail: 
participation@cbb.be;
-bij de fabriek: landbouwkundige dienst.

-via de website van de CBB: www.cbb.be 

Balans Sopabe-T op 30 juni 2022

Activa = 45 Mio € Passiva = 45 Mio €

Vaste activa 25.675.776 Eigen vermogen 26.847.273

Participatie TS Aandelen A 360.000

Aandelen TS 5.920.687 Aandelen B 45.012

Aandelen Südzucker 19.755.089 Aandelen T 20.905.412

Emissiepremies (aandelen T) 2.609.836

Reserves 2.927.013

Vlottende activa 19.295.805 Schulden 18.124.307

Beleggingen en liquiditeiten 18.875.621 Obligatieleningen 17.336.693

Te recupereren voorheffingen 
+ diverse schuldvorderingen

362.381 Te betalen dividenden op 30 november 2022 660.431

Te ontvangen interesten 0 Negatieve interesten & taks effectenrekening 53.789

Vergoedingen TS 57.799 Schulden (te betalen facturen, BTW) 73.394
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Bezoek aan SZVG en de fabriek in Ochsenfurt
Eind november waren vertegenwoordigers van 
SopabeT uitgenodigd bij SZVG, de coöperatie van 
planters die de meerderheid van het Südzuckerconcern 
in handen heeft.

Dit was een belangrijk moment voor Jean-Paul Vandelderen, die het 
eerste niet-Duitse lid van de Raad van Toezicht van SZVG wordt! Een 

tweede post, momenteel als waarnemer, zal worden bekleed door de 
secretaris-generaal van de CBB.

Samen met nationaal Voorzitter Joseph Cleiren hadden we lange en 
interessante gesprekken met vier sleutelfiguren (zie foto).

SZVG is de tegenhanger van Sopabe-T in Duitsland (beheert de 
participaties van de planters) en VSZ is de tegenhanger van de CBB of 
CoCo Haspengouw (beheert de onderhandelingen van de contracten 
en de interprofessionele akkoorden).

Alle onderwerpen in verband met de toenadering tussen de Belgische 
telers en SZVG werden besproken: de werking van de coöperatie en 
haar toezichtsraad, het participatiesysteem van de planters, de 

contractualisering in Duitsland, de herstart van de participatie in België, 
enz.

Na de vergadering nam Simon Vogel, landbouwkundig verant woorde-
lijke, ons mee voor een rondleiding in de receptie van de fabriek in 
Ochsenfurt. De fabriek verwerkt dagelijks 15.000 ton bieten. De receptie 
draait zes dagen per week, 24 uur per dag, behalve op zaterdag van 
18.00 uur tot maandag 06.00 uur.

In de Duitse fabrieken gebeurt de staalname en bepaling van tarra, 
suikergehalte en afwijkingen fundamenteel anders dan bij ons.

De tarra wordt niet door het wassen bepaald, maar op het oog door 
twee personen (één van de fabriek en één van het syndicaat) die zich 
boven de losplaatsen bevinden. Ze maken een schatting van de 
aangehechte en losse aarde, de rotte bieten en de bieten met te veel 

zichtbare bladeren. Deze 
gegevens wordt ingevoerd in het 
computer systeem. De bieten 
worden in hun geheel ontvangen. 
De losperrons worden naar de 
zijkant gekanteld; de vracht-
wagens worden geleegd en als ze 
vertrokken zijn gaat het platform 
omhoog.

Niet alle vrachtwagens worden 
bemonsterd. De eerste vijf 
worden systematisch bemon-
sterd, daarna 1 op 2 of 1 op 3, 
afhankelijk van de grootte van de 
bietenhoop.

Voor het suikergehalte gebeurt 
de staalname handmatig en niet 
met de rupro. Bietenmanden 
worden gevuld met de bovenste 
bieten van de vrachtwagen en 
naar het labo gestuurd. In het 
labo worden de bieten gewassen 
en wordt er raspsel genomen en 
ingevroren. Südzucker heeft 
slechts twee laboratoria voor zijn 
zeven Duitse fabrieken, en de 
bakjes met raspel worden er 
iedere week naartoe gestuurd. 
De planters ontvangen 
onmiddellijk hun resultaten 
bruto-, nettogewicht en tarra. 
Het suikergehalte kennen ze pas 
een week later.

Het labo meet ook het percentage 
stikstof, natrium en kalium op 
een deel van de stalen. Dit geeft 
een idee van de gemiddelde 
extra heerbaarheid van de suiker 
over de campagne, en deze 
parameter wordt gebruikt om de 
prijstoeslag te berekenen.

De fabriek in Ochsenfurt ligt in de directe omgeving van woonwijken. 
Het gehele terrein en de receptie zijn omringd door geluidsschermen 
en twee losperrons zijn overdekt voor het lossen tijdens de nacht.

Het gebied rond Ochsenfurt heeft dit jaar bijzonder zwaar geleden 
onder de droogte en twee nieuwe insecten: een bladsprinkhaan die de 
ziekte ‘Syndrome Basses Richesses’ (minder suiker) of kortweg SBR 
veroorzaakt en de bietenmot die verantwoordelijk is voor bietenrot. De 
opbrengsten in de bevoor radingszone van de fabriek zijn rampzalig, 
gemiddeld 58 ton bij minder dan 17° suikergehalte. De fabriek zal geen 
10 ton gepolariseerde suiker per hectare halen en iedereen maakt zich 
grote zorgen over de toekomst. ■

Geen rupro’s in de Duitse fabrieken. Werknemers scheppen 
stalen uit de vrachtwagen en de manden worden naar het 
laboratorium vervoerd.

Zicht op de fabriek van Ochsenfurt met aan de andere kant 
van de Main de wijngaardhellingen die zich over het dal 
uitstrekken vanuit de mooie historische stad Würzburg, na 
Neurenberg de grootste stad van Franken. Franken is de 
noordelijke regio van Beieren.

De vrachtwagens worden gelost op een kantelbaar plat-
form dat omhoog komt. Twee platforms zijn overdekt om 
geluidsoverlast ‘s nachts te beperken.

Van links naar rechts: Fred Zeller (Directeur SZVG), Helmut 
Friedl (Voorzitter SZVG), Stefan Streng (Voorzitter VSZ en 
Südzucker), Martin Pfeuffer (Adjunct-directeur SZVG)

Simon Vogel, landbouwkundig verantwoordelijke van de 
fabriek in Ochsenfurt, met naast hem Jean-Paul Vanelderen 
en Joseph Cleiren. Simon werkte twee jaar in Saint-Louis 
Sucre in Frankrijk en verwelkomde ons in perfect Frans.

De vaste en losse tarra van de bieten worden op het oog 
geschat, evenals bieten met rot of te veel groen. Een verte-
genwoordiger van de planters en een vertegenwoordiger 
van de fabriek maken hun schatting, die zij vergelijken en 
samen beslissen ze over de toe te kennen waarde.



KWS BEET SEED SERVICE

SMART LATORIA KWS
	■ Aaltjestolerant 
	■ Gezond blad

SMART LIESA KWS
	■ Tolerant tegen rhizoctonia en een verbeterde  

rhizomanietolerantie (AYPR)
	■ Zeer goede weerstand tegen bladziekten

Registreer u op: 
www.beetseedservice-be.com

	■ 50 % korting op alle KWS rassen in geval van herzaai!

	■ De Beet Seed Service is vanaf 13 december 2022 tot  
30 april 2023 bereikbaar in myKWS

I’VE GOT THE POWER
met mijn SMART rassen!

www.kws.com/be/nl
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De selectie van een TOP 
team voor 2023!

www.kws.com/be/nl

Rhizomanierassen

FLORENTINA KWS
	■ Financieel nr.1 van de 

rhizomanierassen
	■ Zeer productief type
	■ Lage grondtarra

LAUREDANA KWS
	■ Zeer hoog suikergehalte
	■ Excellente weerstand tegen 

bladziekten

AZURA KWS
	■ Evenwichtig type
	■ Boven gemiddelde 

bladziektentolerantie

Aaltjesrassen

CAPRIANNA KWS
	■ Financieel nr.1 op 3 jaar 
	■ Evenwichtig type
	■ Verbeterde rhizomanietolerantie
	■ Lage grondtarra

TESSILIA KWS
	■ Super opbrengsten in besmette  

en onbesmette gronden
	■ Zeer hoog suikergehalte

ASTURIDIA KWS 
	■ Financieel nr.1 op 2 jaar
	■ Zeer goede weerstand tegen 

bladziekten
	■ Evenwichtig type

LISANNA KWS
	■ Zeer stabiel in financiële opbrengst 

en tegen de bladziekten!
	■ Geschikt voor alle rooiperioden

SMART LATORIA KWS
	■ SMART ras
	■ Aaltjestolerant
	■ Gezond blad

Rhizoctoniarassen

ANNEMARTHA KWS
	■ Zeer hoge financiële opbrengst
	■ Hoog suikergehalte

IN ONTWIKKELING
	■ Zeer goede tolerantie tegen aaltjes
	■ Topper in tolerantie tegen 

rhizoctonia en bladziekten

SMART LIESA KWS
	■ SMART ras
	■ Rhizoctoniatolerant en 

verbeterde rhizomanietolerantie 
(AYPR)

	■ De perfecte combinatie 
suikergehalte/top in 
bladgezondheid
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