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Huidige situatie in de fabrieken

Kort geoogst
Vanaf 2024 wordt Guatemala verplicht 10% 
ethanol in benzine te verwerken om de CO2-uitstoot 

te verminderen en zijn energiebronnen te diversifiëren. Volgens 
het USDA bedraagt de nationale productie van rietsuiker 2,6 
miljoen ton voor een verbruik van ongeveer 0,95 miljoen ton. 
Voor 2022/23 zou de uitvoer 1,75 miljoen ton bedragen.

Brazilië: einde van de suikercampagne vroeger dan 
verwacht door de regen. Het suikerriet dat overblijft, 

zal aan het begin van de volgende campagne worden geoogst en 
zou 800.000 ton suiker moeten opleveren. Ook in India, wat 
betekent dat er momenteel minder suiker beschikbaar is. 

Australië is de vierde grootste suikerexporteur ter 
wereld. Voor 2022/23 wordt de export door het USDA 

geraamd op 3,6 miljoen ton, 14% meer dan vorig jaar. Indonesië, 
Japan en Zuid-Korea nemen ongeveer 85% van de Australische 
suikerexport voor hun rekening. 

Het Nederlandse suikerbedrijf Cosun heeft een 
ingrediënt uit suikerbietenpulp ontwikkeld voor 

toepassing in vleesvervangers. Het is een functioneel 
ingrediënt dat structuur en sappigheid geeft aan 
vleesvervangers. Dit ingrediënt is nog niet door de Europese 
autoriteiten goedgekeurd om in de handel te worden gebracht.

Estland: de consumentenprijzen voor suiker zijn in 
een jaar tijd meer dan verdubbeld. Van de 

levensmiddelen is de prijs van suiker in de loop van het jaar het 
sterkst gestegen, namelijk van 0,64 euro/kg tot 1,33 euro/kg van 
december 2021 tot december 2022. 

Suikertekort in Egypte door logistieke problemen. 
Het gebrek aan marktaanbod en het onvermogen om 

suiker vanuit de havens door het land te verschepen, heeft 
geleid tot een sterke prijsstijging. Zowel de overheid als de 
particuliere sector moeten importeren van de momenteel zeer 
dure wereldmarkt.

Roemenië: twee noodlijdende suikerfabrieken 
overgenomen. De Ludus-fabriek, die in 2022 door 

Tereos is gesloten, is overgenomen door een groep boeren en 
de Bod-fabriek, waarvoor een faillissementsprocedure loopt, is 
overgenomen door een suikerhandelaar.

Het Spaanse instituut voor voedings weten-
schappelijk onderzoek (IFSR) heeft een caloriearm 

zoetstofmengsel ontwikkeld dat de darm gezondheid 
verbetert. Het zoetstofmengsel werd verkregen uit een 
exotische vrucht en bevat galactooligosacchariden en een 
kleine hoeveelheid mogrosiden. In het laboratorium voedt dit 
zoetstofmengsel de ‘goede’ darmmicroben, waaronder de 
bacteriesoorten Bifidobacterium en Lactobacillus. 

De terugkeer van Thailand als tweede grootste 
exporteur ter wereld na India. De suikerrietoogst 

voor 2022/23 is eind november begonnen en zal naar 
verwachting leiden tot een suikerproductie van 9,5 miljoen ton 
voor 2022/23.
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Samen kunnen we het!
Beste wensen voor iedereen. Moge 2023 ons gezondheid, geluk 
en voorspoed brengen!

Ik schrijf de edito al voor de vierde keer door de evolutie van de 
campagne 2022/23. Ik heb een paar stormen meegemaakt sinds het 
begin van mijn mandaat, maar deze is ongelooflijk. Ik heb nooit aan 
dit scenario gedacht. De week van de vorst op 15 december was kort 
maar zeer intens. Het ergste was de opwarming op nieuwjaarsdag 
met een verschil van meer dan 25°C die het rotten van de bevroren 
bieten versnelde.

De fabrieken werden al snel getroffen met min of meer lange 
stilstanden door het dichtslibben van de filters, ondanks de grote 
inspanningen van het personeel. Na de herhaling van deze 
situatie moesten de fabrieken besluiten om de voorraden en de 
behandeling in de fabriek te beperken, zodat besloten werd om 
just-in-time te werken, d.w.z. zonder voorraden, en om de hopen 
af te schrapen. Wat een beeld na alles van zaaien tot opslag aan 
de rand van het veld te hebben gedaan, om deze kranen onze 
trotse hopen te zien afschrapen en een maximum aan min of 
meer door de vorst aangetaste bieten achter te laten. Wat een 
verdriet!

We moeten deze episode zo snel mogelijk vergeten en er veel 
van leren. Ik hoop dat we allemaal een sterkere toekomst zullen 
opbouwen, want tegenover Moeder Natuur zijn we niets.

De eerste dagen van het jaar was de grootste zorg om de 
fabrieken weer in bedrijf te krijgen. De fabriek van Longchamps 
was de eerste die, dankzij de sapcentrifuge, een redelijke 
hoeveelheid bieten kon bewerken. Fontenoy en Tienen volgden 
al snel met het afschrapen en sorteren van leveringen. Ik hoop 
dat we met deze regels de bieten van alle telers kunnen 
bewerken.

Ik zal nu enkele wegen opnoemen die wij overwegen:
- We zullen moeten praten over het financiële aspect, ik hoop 

het gelijk te stellen aan een percentage van de oogst, afgezien 
van de verloren gegane oogst. 

- Ook het aansprakelijkheidsaspect moet worden aangepakt.
- Ik deel de bezorgdheid van telers die hun oogst nog in silo’s of 

ongeoogst hebben.
- Ik denk dat we in de toekomst allemaal op verschillende 

niveaus verantwoordelijk zijn voor de situatie, d.w.z. als we 
erop staan om op 25 september te beginnen oogsten en we 
leveren deze bieten niet zoals gepland, dan zijn het uw buren 
die de gevolgen ondervinden. 

- Ik kom ook op het werk van de fabrieken, de verschillende 
vertragingen door storingen gaan ons veel geld kosten! Ik ben 
het ermee eens dat de rentabiliteit van de fabrieken afhangt 
van de duur van de campagne, maar vanaf bepaalde data, 
d.w.z. vóór 30 september en na 10 januari, kunnen we de boer 
niet voor de verliezen laten opdraaien. Als onze fabrikanten 

vóór 30 september en na 10 januari bieten willen, 
moeten zij ons een risicopremie geven en een hoeveelheid 
geplette bieten garanderen die overeenkomt met de 
ingezaaide hectaren en ik voeg daaraan toe dat de deelnemers 
aan Sopabe en SopabeT de verzekering moeten krijgen dat de 
overeenkomstige inzaai binnen 100-110 dagen na de 
campagne wordt bewerkt. We moeten ook rendement halen 
uit onze investeringen!

Ik heb nog veel te zeggen, maar ben gelimiteerd in plaats. Weet 
dat ik hier ben om alle planters te verdedigen.

Ondanks al deze opmerkingen wil ik het personeel en de 
managers van Iscal en TS feliciteren met hun toewijding en 
bereidheid om al onze bieten te bewerken. Ik wil ook 
benadrukken dat we dergelijke gebeurtenissen niet alleen 
aankunnen. We moeten samen strijden om de toekomst van de 
suikerbiet een nog betere start te geven!
Samen kunnen we het! ■
Jef Cleiren
Voorzitter van de CBB
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2 TS

Een ongekende situatie voor de TS-campagne
Met het ontdooien van de bieten was het begin van het 
jaar zeer gecompliceerd in de TS-fabrieken en moesten 
drastische oplossingen worden doorgevoerd. De op-
brengsten voor deze campagne zijn er, maar alle bieten 
moeten nog de fabriek in kunnen. De TS doet er alles aan 
om ervoor te zorgen dat dit het geval is en wij zijn blij 
met alle stappen die zijn genomen! Anderzijds denken 
wij reeds na over vormen van compensatie. 

Toezicht op de werking van de fabrieken
Sinds het begin van de campagne heeft de fabriek in Wanze de meeste 
problemen gehad. In de twee weken voor 1 januari waren er nog 
problemen met lekkages in de ketel. Maar dit alles werd geregeld tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar. In Tienen waren er minder pannes, op enkele 
kleine stilstanden na, en bedroeg de gemiddelde productie sinds het 
begin van de campagne meer dan 13.000 ton/dag. Maar al deze 
problemen waren minimaal vergeleken met wat er in de eerste week 
van januari gebeurde. 

Er kwamen weinig ontdooide bieten terecht in de bakken en we waren 
nog hoopvol in de gevolgen van de vorst in de week van 10 december. 
Toch veroorzaakte dit kleine aantal ontdooide suikerbieten problemen 
bij de filtratie van het suikersap. In de eerste week van januari 
probeerden de fabrieken de juiste instellingen te vinden en werden de 
reinigers verscheidene malen stilgelegd om de fabrieken in staat te 
stellen de pleinen te legen en met "verse" bieten te werken. Zij werkten 
onvermoeibaar aan oplossingen en er werden veel procedures 
ingevoerd door de productie bij TS. Helaas was het aantal ontdooide 
bieten te groot om de fabrieken normaal te laten draaien en werken ze 
pijnlijk op minder dan de halve capaciteit.

Sinds 8 januari heeft de fabriek besloten zo weinig mogelijk bieten met 
vorstschade te ontvangen. De bietenhopen worden met een reiniger 
afgeschraapt om de rotte bieten te verwijderen (foto 1). Voor het eigen 
fabrieksvervoer heeft de TS op eigen kosten de nodige logistiek opgezet. 
Op het niveau van de assen wordt hen gevraagd het werk zelf te doen 
(zie de uitleg over het afschrapen van de bietenhopen op blz. 4). Bij 
ontvangst wordt een dubbele controle uitgevoerd om er zeker van te 
zijn dat het afschrapen goed is doorgevoerd. Dit lijkt extreem, maar het 
is de oplossing als je de campagne wilt beëindigen met een maximum 
aan geplette bieten in de fabriek. Deze oplossing werpt vruchten af en 
de productie van de fabriek is al toegenomen.

Daarnaast heeft de TS aangekondigd een hele reeks processen te 
installeren: weinig bieten in voorraad, zo weinig mogelijk bieten 
verplaatsen, geen te hoge hopen maken, installatie van extra 
sapcentrifuge voor Longchamps .... En daar komen nog twee goede 
berichten bij. Ten eerste zal ten minste 50.000 ton bieten naar Saint-
Louis-Sucre in Roye, Frankrijk (met retourpulp) worden gezonden. Ten 
tweede is de toevoeging van dextranase, een enzym dat de 
dextraanketens afbreekt die de filters verstoppen, doeltreffend en 
verbetert het proces ondanks de aanwezigheid van afgebroken bieten. 

Op het moment van schrijven en met alle maatregelen die zijn 
genomen, schat de TS dat de campagne op 27 januari zal worden 
beëindigd.

Informatie voor de opvolging van de 
gevolgen van de dooi
De TS is overgegaan tot het afschrapen van de hopen. Dit, in 
combinatie met speciale processen (toevoeging van een 
enzym, decanteren van sap bij Longchamps, ...) werpt zijn 
vruchten af en de fabrieken verhogen geleidelijk hun capaciteit. 
Anderzijds zijn wij bezig alle gevolgen van deze situatie op een 
rijtje te zetten en blijven wij ervan overtuigd dat een hoop die 
is afgedekt zoals in de overeenkomsten is bepaald, niet 
financieel kan worden bestraft (foto 4). De eerste besprekingen 
over vormen van compensatie zijn begonnen.

Bietenreceptie
De bietenreceptie in Longchamps verloopt zonder grote problemen. 
Drie lichte overschrijdingen van de norm voor de fijnheid van het 
rooster zullen door de fabriek worden gecorrigeerd (op 29 november en 
21 en 26 december).  Soms wordt een beetje water in de raspschalen 
aangetroffen: het droogsysteem moet in de gaten worden gehouden. 
Op 19 december gingen de twee sondes tegelijkertijd stuk, met een 
paar uur stilstand tot gevolg. Een van de sondes was gemakkelijk te 
herstellen. De andere, waarvan de hydraulische slang was afgescheurd, 

vereiste uitgebreidere en langere herstellingen. 

 In Tienen stelden we een desynchronisatie vast tussen 2 transportbanden 
voor bieten. Daardoor gingen belangrijke stukken verloren voor de 
netto weging. Het probleem was snel opgelost. Naar aanleiding van 
onze controles werd een ander incident vastgesteld: de analyses die de 
controleurs parallel met de fabriek uitvoeren, vertoonden abnormale 
variaties. Na observatie bleek dat het rooster niet goed vast zat. Alles is 
weer normaal.

Wat is er gebeurd na de vries/dooi
periode met de bieten die in de 
bieten receptie aankwamen?
Op 21 december en enkele dagen daarna waren de bieten nog 
bevroren en bleven ze in de monsters. Vanaf 22 december werd 
het aantal bevroren bieten in elk monster door de sorteerders 
gecodeerd om de mogelijke toekomstige schade in te schatten. 

Op 2 januari begonnen de bieten te ontdooien en de fabriek 
stelde voor de zachte, witte en geurloze bieten in de monsters 
te laten zitten. Op 4 januari vroeg de TS ons toestemming om 
de zachte en vochtverliezende bieten uit de monsters te 
verwijderen (foto 2 en 4). Dit leek ons aanvaardbaar: deze 
bieten zijn niet langer gezond, eerlijk en verkoopbaar en 
bevatten geen suiker meer. Zij maken deel uit van de 
plantaardige tarra die aanzienlijk is toegenomen (zie grafiek). 

Sinds 8 januari komen er minder rotte bieten in de fabriek en 
dus ook in de monsters.

Voor de telers die nog niet gerooid hebben: er zit nu nog iets 
meer dan 100 ha in de grond. De TS heeft, in overleg met ons, 
besloten deze bieten niet te ontvangen en te wachten tot het 
einde van de campagne. Vandaag zijn deze bieten inderdaad 
gedeeltelijk aangetast en vormen ze een te groot risico voor de 
fabrieken (foto 3).

Pulp
Wat de pulp betreft, blijven wij dagelijks analyses van de droge stof 
uitvoeren. Wanneer deze te laag zijn, wordt de pulp gedeclasseerd. Het 
is duidelijk dat de huidige situatie de logistiek en de stabiliteit van de 
pulp ingewikkelder maakt. Van haar kant voert de fabriek 
fermentatietests uit en die blijven vooralsnog goed. Door de 
veranderingen in het proces zal het suikergehalte van de pulp 
waarschijnlijk hoger zijn. De TS zal de betrokken landbouwers via zijn 
pulp een herinnering van goede praktijken en informatie sturen zodat 
zij hun silo en rantsoen hieraan kunnen aanpassen.

Door de goede opbrengsten was er wat pulp beschikbaar dat opnieuw 
werd toegewezen, maar gezien de situatie zal dit pas aan het einde van 
de campagne worden verdeeld.

Resultaten van de campagne
De campagneprognoses werden lichtjes bijgesteld: de rijkheid werd 
verlaagd en de tonnage verhoogd. Het is 96 t/ha op 17,38°Z voor TNN, 
91 t/ha op 17,42°Z voor LNG, wat een totaal maakt van 93 t/ha op 17,40. 
Uitgedrukt in suiker per hectare komt dit neer op iets meer dan 16 ton, 
het op één na beste resultaat van de afgelopen 10 jaar!

De cumulatieve resultaten sinds het begin van de campagne zijn als volgt: 

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

(*) NCB: Niet Conforme Bieten 
De onderstaande grafiek toont de evolutie van de plantaardige tarra. 
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Evolutie van de plantaardige tarra

Tot slot
Op het moment van schrijven zijn er nog veel punten te bespreken en is 
er één onbekend punt over het einde van de campagne. We vernemen 
dat de TS bieten naar Roye in Frankrijk zal sturen. Elke dag telt en we zijn 
blij met dit nieuws.

Vandaag liggen er veel vragen op ieders lippen: Wie is verantwoordelijk 
voor de situatie? Was het nodig om te overwerken? Hoe worden de niet 
in de fabriek ontvangen bieten gecompenseerd? Had de situatie 
voorkomen kunnen worden? Hoe kwamen we aan zo'n vertraging? 
enz...

Het is nog geen tijd om de balans op te maken en voorlopig is de 
doelstelling dat de komende maand voorbij kan gaan met fabrieken die 
bieten op maximale capaciteit vermalen. Laten we onze krachten 
bundelen en de TS steunen bij zijn inspanningen. Alle bieten moeten de 
fabriek in. Alle bietentelers moeten worden betaald voor al hun bieten. 
Het is duidelijk dat wanneer de campagne wordt genormaliseerd, het 
nodig zal zijn om:
- na te denken over en het bepalen van vormen van compensatie; 
- de nodige lessen te trekken zodat een soortgelijke situatie zich niet 

meer voordoet.

We zijn bereid om met de fabrieken te gaan praten en u te verdedigen 
zoals we altijd hebben gedaan. Wij zullen alle situaties bekijken, zodat 
iedereen eerlijk kan worden behandeld. Wij zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. ■

Foto 1 – Afgeschraapte bietenhoop nadat de kraan is langs-
geweest

Foto 4 – Bietenhopen afgedekt zoals de akkoorden het 
vooropstellen. Toch zal de basis van de hoop afgeschraapt 
moeten worden. 

Foto 2- Ontdooide bieten die vocht verliezen

Foto 3 – Gerooide biet na de vorst



106

99

98

100

97

96

95

94

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

103

102

101

105

104

TESSILIA KWS
	■ Top in suikergehalte
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OP HET VELD

Hoe een bietenhoop goed afschrapen? 
Hoeveelheid weg te nemen 
Alle hopen moeten afgeschraapt worden. De 
minimumhoeveelheid is aangeduid met de rode 
kleur op de tekening ( ). 1m hoog en 30 cm dik, wat 
ongeveer overeenkomt met 2 lagen bieten In functie 
van de kwaliteit van de bieten, kan het goed mogelijk 
zijn dat er meer weggenomen moet worden. 
Opgelet, indien je te vroeg op voorhand start met 
het afschrapen van de hoop, is de kans groot dat je 
enkele dagen later alles dient te herdoen. De hoop 
kan snel in negatieve zin evolueren. 

Voorbeeld van een hoop waar meer dan 1m 
weggenomen moet worden: hier bevinden zich 
zwarte bieten, maar ook zachte bieten 

Welke bieten wegnemen? 
De zwarte bieten moeten weggenomen worden.
De zachte bieten, die na doorsnijden en erop te 
duwen, veel vocht verliezen, moeten ook 
weggenomen worden. 

Voorbeeld van een biet die uitwendig goed lijkt (niet 
zwart), maar wel zacht is. Na opensnijden zien we 
duidelijke degradatie van het weefsel en veel 
vochtafschijding. Deze moet weggenomen worden. 

Voorbeeld van een biet met degradatie aan de rand. 
Links is de biet zacht en donkergekleurd, rechts nog 
mooi wit en vast van structuur ■

zonder onze boeren geen suikerzonder onze boeren geen suiker

www.boerenbroodnodig.be 
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Het beste … of toch niet het beste bietenjaar?
Terwijl de deuren van Agriflanders wijd 
open staan en vele duizenden 
landbouwers met hun bezoek aan de vele 
stands hun toekomst verkennen, blijven 
honderden suikerbietplanters in het 
ongewisse over de afloop van de huidige 
suikerbietcampagne.

Honderden planters moeten vandaag, 15 januari, 
nog hun eerste bieten leveren; tientallen planters 
vernamen intussen dat hun bieten niet meer 
opgehaald zullen worden en anderen weten niet of 
hun bieten die vandaag nog in het veld staan, al dan 
niet gerooid en geleverd zullen (kunnen) worden. 

De landbouwkundige diensten draaien op volle 
toeren om het maximum aan verwerkbare biet naar 
de fabrieken te halen – de fabrieken staan onder 
hoge druk om deze bieten maximaal te verwerken. 
Hoelang zal dit nog volgehouden kunnen worden? 
TS hoopt de campagne tegen einde januari te zullen 
afronden, Iscal mikt nu op half februari!

Twee groepen 
suikerbietplanters
Vandaag hebben we twee groepen suikerbietplanters.
Enerzijds de tevreden planters die in de “goede” 
periode hebben geleverd, met een meer dan 
gemiddeld rendement, en die de uitzaai 2023, 

waarvoor reeds rendabele prijzen werden 
aangekondigd, positief tegemoet gaan. 
Anderzijds de planters die nog een deel of alles van 
hun contracten moeten leveren, hun bietenhopen 
zien wegkwijnen, geen zekerheid hebben te zullen 
kunnen leveren, hun volledige oogst zien verloren 
gaan en ook geen uitweg hebben voor hun (rotte) 
bieten. Velen van hen zijn radeloos en begrijpen dit 
niet. Hoe is het zover kunnen komen? Waarom die 
lange campagnes? Vanwaar die opgelopen 
achterstand? Zij vragen niet meer of niet minder dan 
…. een oplossing. 

Constructief overleg
Voor elke situatie zal een aanvaardbare oplossing 
moeten gevonden worden. In een (hopelijk) 
constructieve sfeer zal de verantwoordelijkheid van 
elke partij moeten vastgesteld en opgenomen 
worden. De totale schade zal pas kunnen vastgesteld 
worden eens de fabrieksdeuren gesloten zijn. 

Het is ondenkbaar dat planters in de steek worden 
gelaten. Coco Vlaanderen engageert zich om het 
onderste uit de kan te halen … via onze 
Nieuwsbrieven houden we de planters met grote 
regelmaat op de hoogte van de stand van zaken. Heb 
je de Nieuwsbrief nog niet ontvangen? Meld dit dan 
in een email aan van.dijck.eric@gmail.com. 

ZAAI FLORIMOND DESPREZ EN 
DING MEE NAAR :
een verblijf in DEAUVILLE 

of 1 van de 10 MARSHALL BLEUTOOTH SPEAKERS

Scan de Qr code van de FLORIMOND 
DESPREZ verpakking in en schrijf je in op 
de loterij.
 

Elke extra verpakking is een extra kans om 
te winnen!

Deauville



5ISCAL

R H I Z O C T O N I A

TUCSON

DE ZEKERHEID
• evenwichtig type
• uitstekende schieterstolerantie
• prima tolerantie tegen cercospora: 79 (KBIVB)
• uitstekende compromis suiker/wortel

DE REFERENTIE
• evenwichtig type
• goede tolerantie tegen droogtestress
• goede schieterstolerantie
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Resultaten campagne 2022

 

 

De bieten die geleverd werden in Dinteloord scoorden finaal gemiddeld 15,87 % suikergehalte en 
9,72 % grondtarra. De koptarra wordt er forfaitair vastgesteld op 3 % op de nettobiet. Er zal nu snel 
overleg met Iscal volgen om de uitslagen van de controleproeven te analyseren zodat een juiste 
correctiefactor kan vastgesteld worden. Deze moet een gelijkwaardig omzetcijfer waarborgen als 
waren deze bieten in Fontenoy geleverd.  

 

Evoluties t.e.m. 11/01/23 

 

 

Eén van de vele gevallen … 
Het laden van deze bietenhoop (zie foto’s) werd stopgezet nadat de eerste leveringen in de fabriek 
geanalyseerd werden en nadat bleek dat de fabriek er ernstige hinder had van ondervonden.  

Aan de bietenhoop zelf viel niet veel te merken, visueel was de schade aanvaardbaar. In de receptie 
daarentegen was het resultaat sprekend: naast de ‘gewoonlijke’ koptarra werd nog zo’n 15 % 
ontdooide/slijmerige biet weggehaald. Het rooien in moeilijke omstandigheden had 11,9 % 
grondtarra tot gevolg. Het suikergehalte van deze hoop bedroeg nog slechts 15,76 %.   

De daaropvolgende spoedvergadering tussen de fabrikant en de plantersafgevaardigden leidde tot 
de afspraak dat in of na de vorst gerooide bieten niet meer aanvaard zouden worden en dat nog niet 
gerooide bieten best in het veld bleven.  

Ook voor deze bietenhoop zal een oplossing moeten gevonden worden. Deze planter, en zijn vele 
collega’s die in dezelfde situatie verkeren, na de zeer moeilijke postquotumjaren achterlaten met een 

campagne 2022
t.e.m. 11/01/23
(fabrieksvervoer)

suikergehalte °Z % grondtarra
(fabrieksvervoer) % koptarra ton/ha

Leemstreek 17,24 4,36 6,28 90,69
Poperinge 17,24 4,22 6,02 87,75
Zeepolder 17,51 3,85 5,92 80,95
Zandleem O.-VL. 17,07 4,09 6,55 89,93
Zandleem W.-VL. 17,21 4,10 6,48 87,23
Zand O.-VL. 16,79 2,47 6,45 77,49
Zuid W.-VL. 17,16 4,22 7,18 87,87
Midden W.-VL. 17,34 3,25 6,49 83,34
Vlaams-Brabant 17,40 3,55 6,24 85,90
totaal 17,30 4,06 6,23 84,78

De bieten die geleverd werden in Dinteloord scoorden finaal gemiddeld 15,87 % suikergehalte en 9,72 % 
grondtarra. De koptarra wordt er forfaitair vastgesteld op 3 % op de nettobiet. Er zal nu snel overleg met Iscal 
volgen om de uitslagen van de controleproeven te analyseren zodat een juiste correctiefactor kan vastgesteld 
worden. Deze moet een gelijkwaardig omzetcijfer waarborgen als waren deze bieten in Fontenoy geleverd. 
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De daaropvolgende spoedvergadering tussen de fabrikant en de plantersafgevaardigden leidde tot de 
afspraak dat in of na de vorst gerooide bieten niet meer aanvaard zouden worden en dat nog niet gerooide 
bieten best in het veld bleven. 

Ook voor deze bietenhoop zal een oplossing moeten gevonden worden. Deze planter, en zijn vele collega’s die 
in dezelfde situatie verkeren, na de zeer moeilijke postquotumjaren achterlaten met een financiële kater, en 
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6 PLAN-B

De suikerbietensector kijkt resoluut naar de toekomst
Op woensdag 14 december 2022 heeft de hele Belgische 
suikerbietensector, in aanwezigheid van regionale en 
federale politieke vertegenwoordigers, de pers en de 
academische en onderzoekswereld, zijn kaarten op tafel 
gelegd!

Na veertig jaar van verbeteringen in agronomische, milieu- en energie-
prestaties was het tijd om de balans op te maken en de basis te leggen 
voor de toekomst.

Na de afschaffing van de suikerquota in 2017 en een zeer volatiele 
suikermarkt heeft een aanzienlijk aantal landbouwers zich immers van 
deze teelt afgekeerd. Toch hebben ons land en de omliggende regio's in 
vergelijking met de rest van Europa een echt comparatief voordeel bij 
de productie van bieten. Dankzij de expertise van onze landbouwers en 
suikerfabrieken zijn onze opbrengsten, de kwaliteit en de duurzaamheid 
van ons productiemodel ongeëvenaard in Europa. Wij zijn dé 
suikerschuur van Europa en er zijn goede vooruitzichten op middellange 
en lange termijn voor onze producenten en fabrikanten. Alle sectoren 
maken moeilijkere periodes door, en het is in deze tijden dat we moeten 
volhouden en blijven investeren in de toekomst!

Samen een antwoord vinden op 
uiteenlopende vragen
De sprekers en deelnemers aan de debatten probeerden de volgende 
vragen te beantwoorden
- De economische uitdagingen van de sector:  

Hoe kunnen we het vertrouwen van de spelers in de sector herstellen, 
zodat zij in de toekomst blijven geloven en investeren ondanks de 
volatiliteit van de suikermarkt? En dit ondanks de directe en oneerlijke 
concurrentie van rietsuiker, ondanks het gebrek aan politieke steun 
op Europees niveau, ondanks vrijhandelsovereenkomsten waarbij 
suiker systematisch wordt gebruikt als ruilmiddel voor andere 
goederen en diensten, ondanks de stijgende productiekosten?

- Technische uitdagingen:   
Hoe kunnen we bieten tegen ziekten en plagen beschermen en 

tegelijkertijd de natuur beschermen, terwijl onze gereedschapskist 
met chemische en genetische oplossingen langzaam maar zeker leeg 
raakt en de opwarming van de aarde de agressiviteit van de huidige 
problemen vergroot en nieuwe problemen met zich meebrengt?

- De klimaatuitdaging:  
Hoe kunnen we de sector koolstofvrij maken zodat hij in 2050 CO

2
-

neutraal is?

De productie van meststoffen, de landbouwwerkzaamheden, het 
vervoer, de winning en de raffinage van suiker zijn allemaal energie-
intensieve handelingen. Wat zijn de hefbomen waarop we kunnen en 
moeten ingrijpen?

Aan het woord kwamen bietentelers, suikerfabrikanten, specialisten in 
de sector, onderzoekers en academici die in de sector actief zijn, en 
milieuorganisaties.

Op naar een duurzame toekomst, met focus 
op alle de 3 pijlers van duurzaamheid
Deze dag was een startpunt voor alle spelers in de sector. Het is duidelijk 
dat productiviteit alleen kan worden bereikt als de natuur behouden 
blijft, en omgekeerd is een ecologisch paradijs in een economische 
woestijn ook niet duurzaam. Het is tijd voor aanpassingen aan beide 
kanten om het juiste compromis te vinden. Dit kan alleen gebeuren 
door verantwoordelijke mensen die geen extremistische standpunten 
innemen. Dialoog en openheid voor de ideeën en standpunten van 
anderen moeten leiden tot de vaststelling van gemeenschappelijke 
doelstellingen en trajecten waarbij elke partij antwoorden vindt op haar 
eigen zorgen en tegelijkertijd die van anderen respecteert. 

Dit was de boodschap van dit Plan-B. De sector heeft laten zien dat hij 
trots is op wat hij sinds het wereldwijde ecologische bewustzijn in de 
jaren tachtig op milieugebied heeft bereikt, en dat hij gelooft in de 
toekomst van de suikerproductie in België omdat hij de capaciteit en de 
rijpheid heeft om nog verder te gaan op de weg naar duurzaamheid! ■

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14
1831 Diegem 

www.cropscience.bayer.be

Sigma®: Gedeponeerd handelsmerk Bayer Group. Gebruik gewas beschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie 
met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

Krachtige
onkruid bestrijding

in granen

"Guy Paternoster, CEO van Raffinerie Tirlemontoise, 
herinnerde aan het jaarlijkse wonder van de bieten. Van 
een klein zaadje met een groot potentieel, krijg je een biet 
die meer dan een kilo weegt.”

De conclusies van de dag werden getrokken door (links) 
Joseph Cleiren, voorzitter van de CBB, en (rechts) Stéphane 
Velghe, voorzitter van de ABW.  "Bietentelers zijn mensen 
die gepassioneerd zijn door hun werk en die altijd hebben 
bewezen dat ze zich kunnen aanpassen aan economische, 
maatschappelijke en milieuveranderingen. Maar bovenal 
hebben wij behoefte aan vooruitzichten op stabiliteit en 
rentabiliteit, die de basis vormen van een duurzame 
industrie.” 



1. Klimatologisch overzicht van 2022 
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) werd het jaar 2022 gekenmerkt door : 

 Een zeer lage neerslaghoeveelheid. De totale neerslag bedroeg 701,4 mm, terwijl de nor-
male neerslag 837,1 mm bedraagt. Daarmee was 2022 het vierde droogste jaar sinds 1991. 
Maart was de droogste maartmaand sinds het begin van de metingen in 1833, en de zomer 
was de droogste sinds 1991. 

 Een zeer hoge gemiddelde temperatuur (12,2 °C): samen met 2020 was 2022 het warmste 
jaar sinds het begin van de metingen in 1833. 

De winter was eerder warm en nat. De gemiddelde minimumtemperatuur was met 2,9 °C maar 
liefst 1,3 °C hoger dan het 30-jarig gemiddelde. Er werden slechts 16 vorstdagen genoteerd 
(minimumtemperatuur < 0 °C), t.o.v. een gemiddelde van 29 dagen. Er viel 259 mm neerslag, en 
dit voornamelijk in december 2021 en februari 2022. Januari 2022 was droger.  

De lente was droog, warm en zonnig. In maart viel slechts 2,2 mm neerslag in Ukkel, een absoluut 
record! Regionaal, bijvoorbeeld in de streek rond Tienen, viel wel meer neerslag. Ook april was 
droger dan gemiddeld. Pas eind mei viel terug afdoende neerslag. De gemiddelde temperatuur 
bedroeg 11,3 °C (normaal: 10,5 °C). Met 674u 25 min was de lente uitermate zonnig, in grote mate 
te danken aan de zeer zonnige maand maart.  

In navolging van de lente was ook de zomer uiterst droog, warm en zonnig. Ondanks de iets re-
genachtigere junimaand was de zomer van 2022 de droogste sinds 1991. Juli en augustus waren 
dan weer de 2 droogste zomermaanden sinds het begin van de metingen. Door de zeer warme 
augustusmaand was de zomer met een gemiddelde temperatuur van 19,6 °C ook warmer dan 
normaal.  

Ten slotte kenden we een warme herfst, m.u.v. een koudere periode tussen half september en 12 
oktober. De gemiddelde herfsttemperatuur in Ukkel bedroeg 12,8 °C. In totaal viel er 210,1 mm 
neerslag (t.o.v. 209,3 mm in een normaal jaar), waarin de septembermaand een groot aandeel 
had. Ondanks de bewolkte regendagen was de herfst iets zonniger dan normaal: 338u 45min 
zonneschijnduur t.o.v. 332u  52 min in een normaal jaar. 

De winter van 2022-2023 startte met een koude periode tussen 8 en 18 december. In deze 11 
opeenvolgende dagen daalde de temperatuur ‘s nachts onder het vriespunt. December eindigde 
dan weer (te) warm en was ook vrij nat. Op oudjaar werden temperaturen tot  17,5 °C gemeten!  
Door de koude periode begin december lag de gemiddelde temperatuur met  4,2 °C wel net on-
der het meerjarig gemiddelde (4,3 °C). In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatolo-
gische kenmerken voor elke maand van het jaar 2022 weergegeven. 

 

Overzicht van het teeltjaar 2022 
KBIVB vzw - IRBAB asbl 

Periode Opmerkingen (van Ukkel) 

Januari 
Kalme maand met geen enkele sneeuwdag. Normale maand wat betreft 
neerslag en temperatuur.  

Februari Warme en natte maand, met opnieuw geen enkele sneeuwdag. 

Maart 
Uiterst zonnige en (plaatselijk) extreem droge maand. Gemiddelde maand-
temperatuur van 13,7 °C in Ukkel.  

April 
Iets drogere en frissere maand, maar met alle klimatologische waarden nor-
maal t.o.v. het meerjarig gemiddelde. 

Mei 
Warme en zonnige maand, met overdag vaak vrij weinig wind. Meer zonne-
schijnduur dan normaal.  

Juni 
Doorsnee maand met veel onweersdagen: 17 t.o.v. 11,8 in een gemiddeld 
jaar. 

Juli 
Uiterst droge maand: 5,2 mm neerslag in Ukkel. Zeer veel zonneschijn en lage 
relatieve luchtvochtigheid (65 %). 

Augustus 
Uiterst droge en warme maand met een gemiddelde temperatuur van 21,4 °C 
en 17,8 mm neerslag.  

September 
Regenachtige maand met 104,8 mm neerslag. Fris vanaf het midden van de 
maand.  

Oktober 
Koude start van de maand, maar dankzij een zeer warm einde van de maand 
toch warmer dan gemiddeld. Minder regen dan normaal (40,7 mm). 

November Warme maand met een gemiddelde temperatuur van 9,1 °C.  Vrij ruig weer.  

December Koudeprik tussen 8 en 18 december, daarna nat en warm. 
Figuur 2 :  Droogte-index lente 2022 (bron KMI) 

Figuur 3: Dagelijkse neerslaghoeveelheden in Ukkel in de zomer van 2022 (bron KMI) 

Figuur 1: Positie van het jaar 2022 in termen van neerslag, temperatuur en zonneschijn in Ukkel, 
volgens het KMI 
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De belangrijkste bietenplagen zijn groene bladlui-
zen, dragers van virale vergelingsziekte. Bladluis-
vluchten waren in 2022 veel eerder dan in 2021. 
Vanaf de laatste week van april werden de eerste 
ongevleugelde groene bladluizen al gemeld. De 
aanwezigheid van ongevleugelde groene bladlui-

zen werd waargenomen in 29% van de velden en 4% van de velden bereikten de behandelings-
drempel op 26 april, veel eerder dan in 2021 (12 mei) maar iets later dan in 2020 (20 april). Een 
week later, op 3 mei, werd de aanwezigheid van groene bladluizen gemeld in 58% van de obser-
vatievelden en 29% van de velden bereikten de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen 
per 10 planten. 

Op 10 mei bereikten enkele percelen voor de tweede keer de behandelingsdrempel tegen groene 
bladluizen. In deze periode zien waarnemers ook de eerste adulte nuttigen (lieveheersbeestjes, 
weekschildkevers) of larven (lieveheersbeestjes, zweefvliegen) in de bieten. Ondanks de aanwe-
zigheid van deze nuttigen (die 15 dagen na de bladluizen arriveerden!), neemt de populatie zwar-
te bladluizen slechts licht af, wanneer geen behandeling met insecticiden werd toegepast. On-
danks de behandelingen met insecticiden die rond half mei werden uitgevoerd, leken de popula-
ties groene en zwarte bladluizen soms slechts licht af te nemen. Behandelingen uitgevoerd bij te 
lage luchtvochtigheid (te laat in de ochtend) hebben soms tekortkomingen in effectiviteit aange-
toond. 

Op 17 mei had 80% van de velden (1 of 2 keer) de behandelingsdrempel bereikt of al reeds behan-
deld. Op 15% van de percelen was de behandelingsdrempel voor groen ongevleugelde bladluizen 
nog niet bereikt. Op 1 juni werd de drempel voor de derde keer bereikt in 18% van de percelen. 
Op enkele percelen die op 15 juni de rijsluiting nog niet hadden bereikt, namen de populaties 
groene bladluizen weer toe. Voor met Gaucho behandelde percelen werd geen behandelingsad-
vies afgegeven. 

Op sommige percelen waar bladluizen (groen en zwart) waren binnengedrongen en te laat wer-
den behandeld, verschenen de eerste symptomen van vergelingsziekte vanaf de eerste dagen van 
juni. Hier werden verschillende vergelingsziektevirussen geïdentificeerd. In de meeste percelen 
die goed werden gecontroleerd en behandeld volgens het behandelingsadvies, werd voor eind 
augustus zeer weinig vergelingsziektesymptomen waargenomen. Bladverwelking in augustus 
was niet bevorderlijk voor het uiten van symptomen. Na de regen eind augustus-begin september 
werden vergeelde planten en/of haarden van vergeling beter zichtbaar. Deze late vergeling had in 
de meestal geen nadelig effect op de bietenopbrengst. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2022 bevorderden de aanwezigheid van motten-
vluchten, maar zonder gerapporteerde schade. 

4. Onkruidbestrijding: beter dan in 2020, maar nog steeds lastig 
Het valt niet te ontkennen dat de onkruidbestrijding niet altijd gemakkelijk is geweest om uit te 
voeren. Het gebrek aan neerslag en de zeer lage luchtvochtigheid die we gedurende de tweede 
helft van april en de eerste 3 weken van mei hebben ervaren, verstoorden de goede werking van 
de contactherbiciden en de bodemherbiciden. Behandelingen uitgevoerd onder niet-optimale 
omstandigheden (te lange tussenpozen, te lage luchtvochtigheid) zijn soms teleurstellend ge-
weest, waardoor achteraf een verhoging van de dosering nodig was. De uitdrogende wind stak al 
vanaf 's ochtends op en elke behandeling die te laat in de ochtend werd uitgevoerd, had geen tijd 
om goed opgenomen te worden.  

Gelukkig heeft de regen van 20 mei de algemene situatie op het gebied van onkruidbestrijding 
verbeterd. In de gebieden die toen niet erg bevochtigd waren, bleven sommige onkruiden moei-
lijk uit te roeien: uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie. 

5. De bladziekten  
Het jaar wordt gekenmerkt door een vroege eerste aanval van ziekten, maar met een langzame 
ontwikkeling in de zomer. 

In de week van 13 juli bereikte 10% van de velden de behandelingsdrempel, voor Cercospora of 
witziekte. Op 20 juli bereikten ook enkele percelen de behandelingsdrempel voor roest. Het aantal 
percelen dat de drempel voor Cercospora of witziekte bereikten, nam toe. Op 3 augustus had 50% 
van de percelen de drempel van 5% aangetast bladeren door Cercospora bereikt. Op 10 augustus 
bereikte één perceel de tweede behandelingsdrempel voor Cercospora, een cijfer dat langzaam 
opliep tot 4% op 30 augustus. Sommige percelen bereikten pas rond half augustus de behande-
lingsdrempel voor Cercospora, waardoor er slechts één fungicidenbehandeling nodig was. 

Hoewel het jaar werd gekenmerkt door een relatief vroege aanval van Cercospora in juli, moet er 
worden opgemerkt dat de verspreiding van de ziekte niet explosief was vóór eind augustus met 
de terugkeer van de regen. Door de te lage luchtvochtigheid en de afwezigheid van zomerregen 
konden de ziekten zich niet verspreiden in de velden. Bij afwezigheid of zelfs bij aanwezigheid van 
een uitgevoerde behandeling bleef de ziekte aanwezig met een lage intensiteit, klaar om zich 
verder te ontwikkelen wanneer de omstandigheden gunstig werden. Deze drie ziekten ontwikkel-
den zich verder eind augustus: Cercospora, roest en ook witziekte. 
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waren tot onder –8°C. Deze periode werd eind december gevolgd door extreem hoge tempera-
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bieten die nog in de grond zaten. Sommige velden werden gerooid op het moment van de vorst, 
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Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk van de groen ongevleugelde bladluizen op 
18 mei 2022: bijna de helft van de percelen had de tweede behandelingsdrempel bereikt (rode vier-
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Figuur 11:  Evolutie van het aantal velden dat de behandelingsdrempel heeft bereikt tegen één 
van de 4 bladziekten tussen 2018 en 2022. De rode curve toont de resultaten voor 2022. 

Figuur 12: Cartografische weergave van de bladziektedruk op 30 augustus 2022: de dominante-
ziekte was Cercospora, gevolgd door roest. 

Figuur 10:  Aanwezigheid van eieren en larven 
van de schildpadtor (Cassida sp.) in de Antwerpse 
Polders. De larven graven vele gaten in de bla-
deren, maar zonder de plantengroei te beïnvloe-
den. Er wordt geen behandeling aanbevolen. 

Figuur 13:  De 7 opeenvolgende 
vorstdagen onder –8°C tussen 
12 en 18 december waren fa-
taal voor de onderste onbe-
dekte bieten van de hoop. 

2. Opkomst en groei  

De bodemstructuur profiteerde niet van de periodes met voldoende wintervorst, waardoor de 
winterploeg van 2021-2022 en de percelen in niet kerende grondbewerking aan het eind van de 
winter zeer compact waren voorbij de eerste 5 cm. Het herstel van de grond in het voorjaar vereis-
te dus speciale aandacht: niet te diep, niet te oppervlakkig en met het juiste gereedschap. Met 
sommige werktuigen werd de bodem onder het zaaibed waarschijnlijk gladgestreken.  

Het gemiddelde stikstofbemestingsadvies van de laboratoria van het Requasud-netwerk varieer-
de van 50 tot 130 eenheden per hectare, afhankelijk van de perceelseigenschappen (voorgaande 
teelt, organische bemesting, vanggewassen, enz.). Deze verschilden niet fundamenteel van de 
voorgaande jaren. 

Wegens het gebrek aan regen eind februari is de eerste inzaai van bieten rond 7 maart begonnen, 
voornamelijk op zware gronden. Op 13 maart was 300 hectare bieten ingezaaid. Enkele lichte 
regens vertraagden de zaai, dat rond 17-20 maart pas echt van start ging. Op 25 maart was 50% 
van de bietenpercelen ingezaaid (3 april in 2021). Een periode van vorst en neerslag heeft de zaai 
bijna een week stilgelegd tussen 3 en 10 april. Na droger en warmer weer, werd de zaai praktisch 
afgerond op 20 april.  

De nacht van 3 op 4 april was bijzonder koud met grondtemperaturen van -5°C en zelfs lager. Op 
dat moment kwamen de zaailingen van 20 maart uit de grond waardoor vernauwde hypocotylen 
en zwart wordende zaadlobben werden gezien. Hoewel een deel van de percelen werden her-
zaaid uit angst voor plantverlies, herstelden veel zaailingen, zelfs degene met vernauwde hypoco-
tyl, en zette ze hun groei verder. Daarentegen zorgden de regens van begin april en de uitdrogen-
de winden die daarop volgden voor de vorming van een korst die moeilijk te doorbreken was. 
Ongeveer 150 hectare bieten werden opnieuw ingezaaid (vorst, korstvorming). 

Met uitzondering van wat lichte regenval 
eind april bleef het tot 20 mei extreem 
droog. Bovendien ging het gebrek aan 
neerslag gepaard met een droge en krachti-
ge wind. De bieten groeiden, maar hun 
ontwikkeling werd geblokkeerd door een 
gebrek aan water.  

Er werd geen vernalisatie van de bieten waargenomen, wat resulteerde in weinig zaadzetting.  

De ontwikkeling van de biet kon pas begin juni worden vastgesteld en was zeer verschillend tus-
sen de percelen: sommige percelen sloten de rijen op 10 juni, voor andere moest worden gewacht 
tot het einde van de maand juni totdat de bladeren elkaar helemaal raakten. Hoewel de bladont-
wikkeling aan het begin van de zomer normaal was, nam deze snel af door de hoge temperaturen 
en de aanhoudende droogte die tot begin september werd waargenomen. In de diepere en goed 
gestructureerde percelen bleef het bladboeket relatief behouden, maar in de lichte of ondiepe 
gronden was het bladverlies groter. De regen eind augustus en begin september waren gunstig 
om het zeer hoge productiepotentieel van de bieten van het einde van de zomer te behouden. In 
feite waren de 80 mm water die in juni viel en de zeer hoge zonneschijnduur die deze zomer gere-
gistreerd werd, belangrijke factoren bij de vorming van deze opbrengst. 

3. Parasitaire problemen 
Er was een tijdelijke 120 dagen toelating voor noodsituaties verleend voor het inzaaien van suiker-
bietenzaden behandeld met Gaucho 70WS voor het seizoen 2022. Gezien de opgelegde rotatiebe-
perkingen is slechts 18% van het bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandelde zaden. Het 
grootste deel van het bietenoppervlak werd daarom ingezaaid met zaad dat was gecoat met For-
ce 10g. 

De Force 10g-behandeling zorgde voor een goede bestrijding van de meeste ondergrondse pla-
gen. Er werd weinig schade gemeld. 

Het KBIVB kan rekenen op landbouwkundigen, telers en collega's van andere instituten om weke-
lijks observaties uit te voeren op verschillende bietenpercelen. Op basis van deze gegevens kun-
nen we een overzicht geven van de aanwezigheid van plagen en bladziekten afgelopen seizoen. 
We willen onze waarnemers daarom nogmaals bedanken voor hun aanzienlijke werk en de waar-
devolle resultaten die ze ons elke week hebben geleverd. 

Rond 19 april was de eerste schade waargenomen door onze waarnemers veroorzaakt door aard-
vlooien, maar nooit genoeg om zich ongerust te maken. Het KBIVB herinnert u eraan dat een be-
handeling met een pyrethroïde niet wordt aanbevolen. Amper een week later (26 april) werd de 
aanwezigheid van kleine kolonies zwarte bladluizen gemeld op meer dan 50% van de percelen in 
de velden van het waarschuwingsnet. In de weken erna nam dit percentage verder toe, waardoor 
het moeilijker werd om groene bladluizen (gekrulde bladeren) waar te nemen. De aanwezigheid 
van kolonies zwarte bladluizen werd ook gemeld in met Gaucho behandelde percelen. 

 

Ook meldingen van schade door klein wild kwam veelvuldig voor.  

Waarnemers hebben vaak de aanwezigheid van springstaarten (Sminthurus) gemeld, waartegen 
geen behandeling nodig is, maar die door hun vorm en kleur verward kunnen worden met groene 
bladluizen. 

Figuur 4:  Door de nachtvorst (3-4 april 2022) 
werd de hypocotyl van de zaailingen bij het 
opkomen uit de grond vernauwd. De vernau-
wing vond plaats op de scheiding van natte 
met droge grond. Ondanks de schijnbare 
schade bleef het merendeel van de zaailingen 
groeien (foto 19 april 2022). 

Figuur 5:  Het afremmen van de groei van de bieten was niet alleen een gevolg van de droogte, 
maar de vestiging van massale kolonies van zwarte bonenluis (Aphis fabae) zorgden voor nog 
meer stress voor de bieten. Op sommige percelen was de waterstress begin juni nog zichtbaar. (foto 
3 juni 2022). 

Figuur 6:  In sommige percelen waren meerkoppige bieten talrijk. Dit verschijnsel kan worden ver-
oorzaakt door vroege schade aan jonge zaailingen: schade door klein wild (fazant, konijn), vernie-
tiging van de apicale knop na vorst, de beet van een klein insect (weekwants) die de apicale knop 
vernietigt en de laterale knoppen wakker maakt.       

Figuur 7: Eind augustus verloren bieten op lichtere percelen een aanzienlijk deel van hun gebla-
derte. 

Figuur 8:  Zwarte bladluizen drongen vanaf eind april de bietenpercelen binnen. Kleine kolonies 
vestigden zich en verspreidden zich snel. Bladeren van gekoloniseerde bieten krulden op en bieten-
groei werd vertraagd (geassocieerd met een gebrek aan water). 
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vestigden zich en verspreidden zich snel. Bladeren van gekoloniseerde bieten krulden op en bieten-
groei werd vertraagd (geassocieerd met een gebrek aan water). 

2. Opkomst en groei  

De bodemstructuur profiteerde niet van de periodes met voldoende wintervorst, waardoor de 
winterploeg van 2021-2022 en de percelen in niet kerende grondbewerking aan het eind van de 
winter zeer compact waren voorbij de eerste 5 cm. Het herstel van de grond in het voorjaar vereis-
te dus speciale aandacht: niet te diep, niet te oppervlakkig en met het juiste gereedschap. Met 
sommige werktuigen werd de bodem onder het zaaibed waarschijnlijk gladgestreken.  

Het gemiddelde stikstofbemestingsadvies van de laboratoria van het Requasud-netwerk varieer-
de van 50 tot 130 eenheden per hectare, afhankelijk van de perceelseigenschappen (voorgaande 
teelt, organische bemesting, vanggewassen, enz.). Deze verschilden niet fundamenteel van de 
voorgaande jaren. 

Wegens het gebrek aan regen eind februari is de eerste inzaai van bieten rond 7 maart begonnen, 
voornamelijk op zware gronden. Op 13 maart was 300 hectare bieten ingezaaid. Enkele lichte 
regens vertraagden de zaai, dat rond 17-20 maart pas echt van start ging. Op 25 maart was 50% 
van de bietenpercelen ingezaaid (3 april in 2021). Een periode van vorst en neerslag heeft de zaai 
bijna een week stilgelegd tussen 3 en 10 april. Na droger en warmer weer, werd de zaai praktisch 
afgerond op 20 april.  

De nacht van 3 op 4 april was bijzonder koud met grondtemperaturen van -5°C en zelfs lager. Op 
dat moment kwamen de zaailingen van 20 maart uit de grond waardoor vernauwde hypocotylen 
en zwart wordende zaadlobben werden gezien. Hoewel een deel van de percelen werden her-
zaaid uit angst voor plantverlies, herstelden veel zaailingen, zelfs degene met vernauwde hypoco-
tyl, en zette ze hun groei verder. Daarentegen zorgden de regens van begin april en de uitdrogen-
de winden die daarop volgden voor de vorming van een korst die moeilijk te doorbreken was. 
Ongeveer 150 hectare bieten werden opnieuw ingezaaid (vorst, korstvorming). 

Met uitzondering van wat lichte regenval 
eind april bleef het tot 20 mei extreem 
droog. Bovendien ging het gebrek aan 
neerslag gepaard met een droge en krachti-
ge wind. De bieten groeiden, maar hun 
ontwikkeling werd geblokkeerd door een 
gebrek aan water.  

Er werd geen vernalisatie van de bieten waargenomen, wat resulteerde in weinig zaadzetting.  

De ontwikkeling van de biet kon pas begin juni worden vastgesteld en was zeer verschillend tus-
sen de percelen: sommige percelen sloten de rijen op 10 juni, voor andere moest worden gewacht 
tot het einde van de maand juni totdat de bladeren elkaar helemaal raakten. Hoewel de bladont-
wikkeling aan het begin van de zomer normaal was, nam deze snel af door de hoge temperaturen 
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gestructureerde percelen bleef het bladboeket relatief behouden, maar in de lichte of ondiepe 
gronden was het bladverlies groter. De regen eind augustus en begin september waren gunstig 
om het zeer hoge productiepotentieel van de bieten van het einde van de zomer te behouden. In 
feite waren de 80 mm water die in juni viel en de zeer hoge zonneschijnduur die deze zomer gere-
gistreerd werd, belangrijke factoren bij de vorming van deze opbrengst. 

3. Parasitaire problemen 
Er was een tijdelijke 120 dagen toelating voor noodsituaties verleend voor het inzaaien van suiker-
bietenzaden behandeld met Gaucho 70WS voor het seizoen 2022. Gezien de opgelegde rotatiebe-
perkingen is slechts 18% van het bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandelde zaden. Het 
grootste deel van het bietenoppervlak werd daarom ingezaaid met zaad dat was gecoat met For-
ce 10g. 

De Force 10g-behandeling zorgde voor een goede bestrijding van de meeste ondergrondse pla-
gen. Er werd weinig schade gemeld. 

Het KBIVB kan rekenen op landbouwkundigen, telers en collega's van andere instituten om weke-
lijks observaties uit te voeren op verschillende bietenpercelen. Op basis van deze gegevens kun-
nen we een overzicht geven van de aanwezigheid van plagen en bladziekten afgelopen seizoen. 
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devolle resultaten die ze ons elke week hebben geleverd. 

Rond 19 april was de eerste schade waargenomen door onze waarnemers veroorzaakt door aard-
vlooien, maar nooit genoeg om zich ongerust te maken. Het KBIVB herinnert u eraan dat een be-
handeling met een pyrethroïde niet wordt aanbevolen. Amper een week later (26 april) werd de 
aanwezigheid van kleine kolonies zwarte bladluizen gemeld op meer dan 50% van de percelen in 
de velden van het waarschuwingsnet. In de weken erna nam dit percentage verder toe, waardoor 
het moeilijker werd om groene bladluizen (gekrulde bladeren) waar te nemen. De aanwezigheid 
van kolonies zwarte bladluizen werd ook gemeld in met Gaucho behandelde percelen. 

 

Ook meldingen van schade door klein wild kwam veelvuldig voor.  

Waarnemers hebben vaak de aanwezigheid van springstaarten (Sminthurus) gemeld, waartegen 
geen behandeling nodig is, maar die door hun vorm en kleur verward kunnen worden met groene 
bladluizen. 

Figuur 4:  Door de nachtvorst (3-4 april 2022) 
werd de hypocotyl van de zaailingen bij het 
opkomen uit de grond vernauwd. De vernau-
wing vond plaats op de scheiding van natte 
met droge grond. Ondanks de schijnbare 
schade bleef het merendeel van de zaailingen 
groeien (foto 19 april 2022). 
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tiging van de apicale knop na vorst, de beet van een klein insect (weekwants) die de apicale knop 
vernietigt en de laterale knoppen wakker maakt.       
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De belangrijkste bietenplagen zijn groene bladlui-
zen, dragers van virale vergelingsziekte. Bladluis-
vluchten waren in 2022 veel eerder dan in 2021. 
Vanaf de laatste week van april werden de eerste 
ongevleugelde groene bladluizen al gemeld. De 
aanwezigheid van ongevleugelde groene bladlui-

zen werd waargenomen in 29% van de velden en 4% van de velden bereikten de behandelings-
drempel op 26 april, veel eerder dan in 2021 (12 mei) maar iets later dan in 2020 (20 april). Een 
week later, op 3 mei, werd de aanwezigheid van groene bladluizen gemeld in 58% van de obser-
vatievelden en 29% van de velden bereikten de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen 
per 10 planten. 

Op 10 mei bereikten enkele percelen voor de tweede keer de behandelingsdrempel tegen groene 
bladluizen. In deze periode zien waarnemers ook de eerste adulte nuttigen (lieveheersbeestjes, 
weekschildkevers) of larven (lieveheersbeestjes, zweefvliegen) in de bieten. Ondanks de aanwe-
zigheid van deze nuttigen (die 15 dagen na de bladluizen arriveerden!), neemt de populatie zwar-
te bladluizen slechts licht af, wanneer geen behandeling met insecticiden werd toegepast. On-
danks de behandelingen met insecticiden die rond half mei werden uitgevoerd, leken de popula-
ties groene en zwarte bladluizen soms slechts licht af te nemen. Behandelingen uitgevoerd bij te 
lage luchtvochtigheid (te laat in de ochtend) hebben soms tekortkomingen in effectiviteit aange-
toond. 

Op 17 mei had 80% van de velden (1 of 2 keer) de behandelingsdrempel bereikt of al reeds behan-
deld. Op 15% van de percelen was de behandelingsdrempel voor groen ongevleugelde bladluizen 
nog niet bereikt. Op 1 juni werd de drempel voor de derde keer bereikt in 18% van de percelen. 
Op enkele percelen die op 15 juni de rijsluiting nog niet hadden bereikt, namen de populaties 
groene bladluizen weer toe. Voor met Gaucho behandelde percelen werd geen behandelingsad-
vies afgegeven. 

Op sommige percelen waar bladluizen (groen en zwart) waren binnengedrongen en te laat wer-
den behandeld, verschenen de eerste symptomen van vergelingsziekte vanaf de eerste dagen van 
juni. Hier werden verschillende vergelingsziektevirussen geïdentificeerd. In de meeste percelen 
die goed werden gecontroleerd en behandeld volgens het behandelingsadvies, werd voor eind 
augustus zeer weinig vergelingsziektesymptomen waargenomen. Bladverwelking in augustus 
was niet bevorderlijk voor het uiten van symptomen. Na de regen eind augustus-begin september 
werden vergeelde planten en/of haarden van vergeling beter zichtbaar. Deze late vergeling had in 
de meestal geen nadelig effect op de bietenopbrengst. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2022 bevorderden de aanwezigheid van motten-
vluchten, maar zonder gerapporteerde schade. 

4. Onkruidbestrijding: beter dan in 2020, maar nog steeds lastig 
Het valt niet te ontkennen dat de onkruidbestrijding niet altijd gemakkelijk is geweest om uit te 
voeren. Het gebrek aan neerslag en de zeer lage luchtvochtigheid die we gedurende de tweede 
helft van april en de eerste 3 weken van mei hebben ervaren, verstoorden de goede werking van 
de contactherbiciden en de bodemherbiciden. Behandelingen uitgevoerd onder niet-optimale 
omstandigheden (te lange tussenpozen, te lage luchtvochtigheid) zijn soms teleurstellend ge-
weest, waardoor achteraf een verhoging van de dosering nodig was. De uitdrogende wind stak al 
vanaf 's ochtends op en elke behandeling die te laat in de ochtend werd uitgevoerd, had geen tijd 
om goed opgenomen te worden.  

Gelukkig heeft de regen van 20 mei de algemene situatie op het gebied van onkruidbestrijding 
verbeterd. In de gebieden die toen niet erg bevochtigd waren, bleven sommige onkruiden moei-
lijk uit te roeien: uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie. 

5. De bladziekten  
Het jaar wordt gekenmerkt door een vroege eerste aanval van ziekten, maar met een langzame 
ontwikkeling in de zomer. 

In de week van 13 juli bereikte 10% van de velden de behandelingsdrempel, voor Cercospora of 
witziekte. Op 20 juli bereikten ook enkele percelen de behandelingsdrempel voor roest. Het aantal 
percelen dat de drempel voor Cercospora of witziekte bereikten, nam toe. Op 3 augustus had 50% 
van de percelen de drempel van 5% aangetast bladeren door Cercospora bereikt. Op 10 augustus 
bereikte één perceel de tweede behandelingsdrempel voor Cercospora, een cijfer dat langzaam 
opliep tot 4% op 30 augustus. Sommige percelen bereikten pas rond half augustus de behande-
lingsdrempel voor Cercospora, waardoor er slechts één fungicidenbehandeling nodig was. 

Hoewel het jaar werd gekenmerkt door een relatief vroege aanval van Cercospora in juli, moet er 
worden opgemerkt dat de verspreiding van de ziekte niet explosief was vóór eind augustus met 
de terugkeer van de regen. Door de te lage luchtvochtigheid en de afwezigheid van zomerregen 
konden de ziekten zich niet verspreiden in de velden. Bij afwezigheid of zelfs bij aanwezigheid van 
een uitgevoerde behandeling bleef de ziekte aanwezig met een lage intensiteit, klaar om zich 
verder te ontwikkelen wanneer de omstandigheden gunstig werden. Deze drie ziekten ontwikkel-
den zich verder eind augustus: Cercospora, roest en ook witziekte. 

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden aan het einde van de zomer een extreem lage bladmassa, maar gezien de lente- 
en zomeromstandigheden waren de vooruitzichten voor opbrengsten en rijkdom zeer positief. 

Op de percelen die vooral last hadden van watertekort, kwam boorgebrek vaak voor, gelukkig niet 
altijd gepaard gaande met hartrot. 

Het oogstseizoen begon relatief laat in september en de regens hebben mogelijks de oogstom-
standigheden verbeterd, die goed bleven tot half november. De omstandigheden werden daarna 
moeilijker. 

Terwijl de meeste bieten werden geoogst en op hopen gelegd, kondigde zich begin december 
een afkoeling van de temperaturen aan. 11 opeenvolgende vorstdagen begonnen met een paar 
dagen met minima rond -3°C, gevolgd door verschillende dagen met temperaturen die gedaald 
waren tot onder –8°C. Deze periode werd eind december gevolgd door extreem hoge tempera-
turen voor het seizoen. In alle regio's trof de vorst de bieten op de hoop, maar ook de paar hectare 
bieten die nog in de grond zaten. Sommige velden werden gerooid op het moment van de vorst, 
waardoor reeds door de vorst aangetaste bieten in de hoop werden gelegd.   

Afdekken van de bieten met geotextiel kan bieten beschermen tot -4,5°C. Onder deze tempera-
tuur moet een extra vorstbescherming worden overwogen (plastiek, jupette). De onderste bieten 
van de hopen die niet met een geotextiel waren bedekt, werden blootgesteld aan strenge vorst. 

Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk van de groen ongevleugelde bladluizen op 
18 mei 2022: bijna de helft van de percelen had de tweede behandelingsdrempel bereikt (rode vier-
kanten) terwijl sommige percelen onder de eerste behandelingsdrempel bleven. 
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Figuur 12: Cartografische weergave van de bladziektedruk op 30 augustus 2022: de dominante-
ziekte was Cercospora, gevolgd door roest. 

Figuur 10:  Aanwezigheid van eieren en larven 
van de schildpadtor (Cassida sp.) in de Antwerpse 
Polders. De larven graven vele gaten in de bla-
deren, maar zonder de plantengroei te beïnvloe-
den. Er wordt geen behandeling aanbevolen. 

Figuur 13:  De 7 opeenvolgende 
vorstdagen onder –8°C tussen 
12 en 18 december waren fa-
taal voor de onderste onbe-
dekte bieten van de hoop. 
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vorstdagen onder –8°C tussen 
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taal voor de onderste onbe-
dekte bieten van de hoop. 

 
De belangrijkste bietenplagen zijn groene bladlui-
zen, dragers van virale vergelingsziekte. Bladluis-
vluchten waren in 2022 veel eerder dan in 2021. 
Vanaf de laatste week van april werden de eerste 
ongevleugelde groene bladluizen al gemeld. De 
aanwezigheid van ongevleugelde groene bladlui-

zen werd waargenomen in 29% van de velden en 4% van de velden bereikten de behandelings-
drempel op 26 april, veel eerder dan in 2021 (12 mei) maar iets later dan in 2020 (20 april). Een 
week later, op 3 mei, werd de aanwezigheid van groene bladluizen gemeld in 58% van de obser-
vatievelden en 29% van de velden bereikten de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen 
per 10 planten. 

Op 10 mei bereikten enkele percelen voor de tweede keer de behandelingsdrempel tegen groene 
bladluizen. In deze periode zien waarnemers ook de eerste adulte nuttigen (lieveheersbeestjes, 
weekschildkevers) of larven (lieveheersbeestjes, zweefvliegen) in de bieten. Ondanks de aanwe-
zigheid van deze nuttigen (die 15 dagen na de bladluizen arriveerden!), neemt de populatie zwar-
te bladluizen slechts licht af, wanneer geen behandeling met insecticiden werd toegepast. On-
danks de behandelingen met insecticiden die rond half mei werden uitgevoerd, leken de popula-
ties groene en zwarte bladluizen soms slechts licht af te nemen. Behandelingen uitgevoerd bij te 
lage luchtvochtigheid (te laat in de ochtend) hebben soms tekortkomingen in effectiviteit aange-
toond. 

Op 17 mei had 80% van de velden (1 of 2 keer) de behandelingsdrempel bereikt of al reeds behan-
deld. Op 15% van de percelen was de behandelingsdrempel voor groen ongevleugelde bladluizen 
nog niet bereikt. Op 1 juni werd de drempel voor de derde keer bereikt in 18% van de percelen. 
Op enkele percelen die op 15 juni de rijsluiting nog niet hadden bereikt, namen de populaties 
groene bladluizen weer toe. Voor met Gaucho behandelde percelen werd geen behandelingsad-
vies afgegeven. 

Op sommige percelen waar bladluizen (groen en zwart) waren binnengedrongen en te laat wer-
den behandeld, verschenen de eerste symptomen van vergelingsziekte vanaf de eerste dagen van 
juni. Hier werden verschillende vergelingsziektevirussen geïdentificeerd. In de meeste percelen 
die goed werden gecontroleerd en behandeld volgens het behandelingsadvies, werd voor eind 
augustus zeer weinig vergelingsziektesymptomen waargenomen. Bladverwelking in augustus 
was niet bevorderlijk voor het uiten van symptomen. Na de regen eind augustus-begin september 
werden vergeelde planten en/of haarden van vergeling beter zichtbaar. Deze late vergeling had in 
de meestal geen nadelig effect op de bietenopbrengst. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2022 bevorderden de aanwezigheid van motten-
vluchten, maar zonder gerapporteerde schade. 

4. Onkruidbestrijding: beter dan in 2020, maar nog steeds lastig 
Het valt niet te ontkennen dat de onkruidbestrijding niet altijd gemakkelijk is geweest om uit te 
voeren. Het gebrek aan neerslag en de zeer lage luchtvochtigheid die we gedurende de tweede 
helft van april en de eerste 3 weken van mei hebben ervaren, verstoorden de goede werking van 
de contactherbiciden en de bodemherbiciden. Behandelingen uitgevoerd onder niet-optimale 
omstandigheden (te lange tussenpozen, te lage luchtvochtigheid) zijn soms teleurstellend ge-
weest, waardoor achteraf een verhoging van de dosering nodig was. De uitdrogende wind stak al 
vanaf 's ochtends op en elke behandeling die te laat in de ochtend werd uitgevoerd, had geen tijd 
om goed opgenomen te worden.  

Gelukkig heeft de regen van 20 mei de algemene situatie op het gebied van onkruidbestrijding 
verbeterd. In de gebieden die toen niet erg bevochtigd waren, bleven sommige onkruiden moei-
lijk uit te roeien: uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie. 

5. De bladziekten  
Het jaar wordt gekenmerkt door een vroege eerste aanval van ziekten, maar met een langzame 
ontwikkeling in de zomer. 

In de week van 13 juli bereikte 10% van de velden de behandelingsdrempel, voor Cercospora of 
witziekte. Op 20 juli bereikten ook enkele percelen de behandelingsdrempel voor roest. Het aantal 
percelen dat de drempel voor Cercospora of witziekte bereikten, nam toe. Op 3 augustus had 50% 
van de percelen de drempel van 5% aangetast bladeren door Cercospora bereikt. Op 10 augustus 
bereikte één perceel de tweede behandelingsdrempel voor Cercospora, een cijfer dat langzaam 
opliep tot 4% op 30 augustus. Sommige percelen bereikten pas rond half augustus de behande-
lingsdrempel voor Cercospora, waardoor er slechts één fungicidenbehandeling nodig was. 

Hoewel het jaar werd gekenmerkt door een relatief vroege aanval van Cercospora in juli, moet er 
worden opgemerkt dat de verspreiding van de ziekte niet explosief was vóór eind augustus met 
de terugkeer van de regen. Door de te lage luchtvochtigheid en de afwezigheid van zomerregen 
konden de ziekten zich niet verspreiden in de velden. Bij afwezigheid of zelfs bij aanwezigheid van 
een uitgevoerde behandeling bleef de ziekte aanwezig met een lage intensiteit, klaar om zich 
verder te ontwikkelen wanneer de omstandigheden gunstig werden. Deze drie ziekten ontwikkel-
den zich verder eind augustus: Cercospora, roest en ook witziekte. 

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden aan het einde van de zomer een extreem lage bladmassa, maar gezien de lente- 
en zomeromstandigheden waren de vooruitzichten voor opbrengsten en rijkdom zeer positief. 

Op de percelen die vooral last hadden van watertekort, kwam boorgebrek vaak voor, gelukkig niet 
altijd gepaard gaande met hartrot. 

Het oogstseizoen begon relatief laat in september en de regens hebben mogelijks de oogstom-
standigheden verbeterd, die goed bleven tot half november. De omstandigheden werden daarna 
moeilijker. 

Terwijl de meeste bieten werden geoogst en op hopen gelegd, kondigde zich begin december 
een afkoeling van de temperaturen aan. 11 opeenvolgende vorstdagen begonnen met een paar 
dagen met minima rond -3°C, gevolgd door verschillende dagen met temperaturen die gedaald 
waren tot onder –8°C. Deze periode werd eind december gevolgd door extreem hoge tempera-
turen voor het seizoen. In alle regio's trof de vorst de bieten op de hoop, maar ook de paar hectare 
bieten die nog in de grond zaten. Sommige velden werden gerooid op het moment van de vorst, 
waardoor reeds door de vorst aangetaste bieten in de hoop werden gelegd.   

Afdekken van de bieten met geotextiel kan bieten beschermen tot -4,5°C. Onder deze tempera-
tuur moet een extra vorstbescherming worden overwogen (plastiek, jupette). De onderste bieten 
van de hopen die niet met een geotextiel waren bedekt, werden blootgesteld aan strenge vorst. 

Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk van de groen ongevleugelde bladluizen op 
18 mei 2022: bijna de helft van de percelen had de tweede behandelingsdrempel bereikt (rode vier-
kanten) terwijl sommige percelen onder de eerste behandelingsdrempel bleven. 
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verder te ontwikkelen wanneer de omstandigheden gunstig werden. Deze drie ziekten ontwikkel-
den zich verder eind augustus: Cercospora, roest en ook witziekte. 

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden aan het einde van de zomer een extreem lage bladmassa, maar gezien de lente- 
en zomeromstandigheden waren de vooruitzichten voor opbrengsten en rijkdom zeer positief. 

Op de percelen die vooral last hadden van watertekort, kwam boorgebrek vaak voor, gelukkig niet 
altijd gepaard gaande met hartrot. 

Het oogstseizoen begon relatief laat in september en de regens hebben mogelijks de oogstom-
standigheden verbeterd, die goed bleven tot half november. De omstandigheden werden daarna 
moeilijker. 

Terwijl de meeste bieten werden geoogst en op hopen gelegd, kondigde zich begin december 
een afkoeling van de temperaturen aan. 11 opeenvolgende vorstdagen begonnen met een paar 
dagen met minima rond -3°C, gevolgd door verschillende dagen met temperaturen die gedaald 
waren tot onder –8°C. Deze periode werd eind december gevolgd door extreem hoge tempera-
turen voor het seizoen. In alle regio's trof de vorst de bieten op de hoop, maar ook de paar hectare 
bieten die nog in de grond zaten. Sommige velden werden gerooid op het moment van de vorst, 
waardoor reeds door de vorst aangetaste bieten in de hoop werden gelegd.   

Afdekken van de bieten met geotextiel kan bieten beschermen tot -4,5°C. Onder deze tempera-
tuur moet een extra vorstbescherming worden overwogen (plastiek, jupette). De onderste bieten 
van de hopen die niet met een geotextiel waren bedekt, werden blootgesteld aan strenge vorst. 

Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk van de groen ongevleugelde bladluizen op 
18 mei 2022: bijna de helft van de percelen had de tweede behandelingsdrempel bereikt (rode vier-
kanten) terwijl sommige percelen onder de eerste behandelingsdrempel bleven. 
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Figuur 11:  Evolutie van het aantal velden dat de behandelingsdrempel heeft bereikt tegen één 
van de 4 bladziekten tussen 2018 en 2022. De rode curve toont de resultaten voor 2022. 

Figuur 12: Cartografische weergave van de bladziektedruk op 30 augustus 2022: de dominante-
ziekte was Cercospora, gevolgd door roest. 

Figuur 10:  Aanwezigheid van eieren en larven 
van de schildpadtor (Cassida sp.) in de Antwerpse 
Polders. De larven graven vele gaten in de bla-
deren, maar zonder de plantengroei te beïnvloe-
den. Er wordt geen behandeling aanbevolen. 

Figuur 13:  De 7 opeenvolgende 
vorstdagen onder –8°C tussen 
12 en 18 december waren fa-
taal voor de onderste onbe-
dekte bieten van de hoop. 

 
De belangrijkste bietenplagen zijn groene bladlui-
zen, dragers van virale vergelingsziekte. Bladluis-
vluchten waren in 2022 veel eerder dan in 2021. 
Vanaf de laatste week van april werden de eerste 
ongevleugelde groene bladluizen al gemeld. De 
aanwezigheid van ongevleugelde groene bladlui-

zen werd waargenomen in 29% van de velden en 4% van de velden bereikten de behandelings-
drempel op 26 april, veel eerder dan in 2021 (12 mei) maar iets later dan in 2020 (20 april). Een 
week later, op 3 mei, werd de aanwezigheid van groene bladluizen gemeld in 58% van de obser-
vatievelden en 29% van de velden bereikten de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen 
per 10 planten. 

Op 10 mei bereikten enkele percelen voor de tweede keer de behandelingsdrempel tegen groene 
bladluizen. In deze periode zien waarnemers ook de eerste adulte nuttigen (lieveheersbeestjes, 
weekschildkevers) of larven (lieveheersbeestjes, zweefvliegen) in de bieten. Ondanks de aanwe-
zigheid van deze nuttigen (die 15 dagen na de bladluizen arriveerden!), neemt de populatie zwar-
te bladluizen slechts licht af, wanneer geen behandeling met insecticiden werd toegepast. On-
danks de behandelingen met insecticiden die rond half mei werden uitgevoerd, leken de popula-
ties groene en zwarte bladluizen soms slechts licht af te nemen. Behandelingen uitgevoerd bij te 
lage luchtvochtigheid (te laat in de ochtend) hebben soms tekortkomingen in effectiviteit aange-
toond. 

Op 17 mei had 80% van de velden (1 of 2 keer) de behandelingsdrempel bereikt of al reeds behan-
deld. Op 15% van de percelen was de behandelingsdrempel voor groen ongevleugelde bladluizen 
nog niet bereikt. Op 1 juni werd de drempel voor de derde keer bereikt in 18% van de percelen. 
Op enkele percelen die op 15 juni de rijsluiting nog niet hadden bereikt, namen de populaties 
groene bladluizen weer toe. Voor met Gaucho behandelde percelen werd geen behandelingsad-
vies afgegeven. 

Op sommige percelen waar bladluizen (groen en zwart) waren binnengedrongen en te laat wer-
den behandeld, verschenen de eerste symptomen van vergelingsziekte vanaf de eerste dagen van 
juni. Hier werden verschillende vergelingsziektevirussen geïdentificeerd. In de meeste percelen 
die goed werden gecontroleerd en behandeld volgens het behandelingsadvies, werd voor eind 
augustus zeer weinig vergelingsziektesymptomen waargenomen. Bladverwelking in augustus 
was niet bevorderlijk voor het uiten van symptomen. Na de regen eind augustus-begin september 
werden vergeelde planten en/of haarden van vergeling beter zichtbaar. Deze late vergeling had in 
de meestal geen nadelig effect op de bietenopbrengst. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2022 bevorderden de aanwezigheid van motten-
vluchten, maar zonder gerapporteerde schade. 

4. Onkruidbestrijding: beter dan in 2020, maar nog steeds lastig 
Het valt niet te ontkennen dat de onkruidbestrijding niet altijd gemakkelijk is geweest om uit te 
voeren. Het gebrek aan neerslag en de zeer lage luchtvochtigheid die we gedurende de tweede 
helft van april en de eerste 3 weken van mei hebben ervaren, verstoorden de goede werking van 
de contactherbiciden en de bodemherbiciden. Behandelingen uitgevoerd onder niet-optimale 
omstandigheden (te lange tussenpozen, te lage luchtvochtigheid) zijn soms teleurstellend ge-
weest, waardoor achteraf een verhoging van de dosering nodig was. De uitdrogende wind stak al 
vanaf 's ochtends op en elke behandeling die te laat in de ochtend werd uitgevoerd, had geen tijd 
om goed opgenomen te worden.  

Gelukkig heeft de regen van 20 mei de algemene situatie op het gebied van onkruidbestrijding 
verbeterd. In de gebieden die toen niet erg bevochtigd waren, bleven sommige onkruiden moei-
lijk uit te roeien: uitstaande melde, varkensgras, hondspeterselie. 

5. De bladziekten  
Het jaar wordt gekenmerkt door een vroege eerste aanval van ziekten, maar met een langzame 
ontwikkeling in de zomer. 

In de week van 13 juli bereikte 10% van de velden de behandelingsdrempel, voor Cercospora of 
witziekte. Op 20 juli bereikten ook enkele percelen de behandelingsdrempel voor roest. Het aantal 
percelen dat de drempel voor Cercospora of witziekte bereikten, nam toe. Op 3 augustus had 50% 
van de percelen de drempel van 5% aangetast bladeren door Cercospora bereikt. Op 10 augustus 
bereikte één perceel de tweede behandelingsdrempel voor Cercospora, een cijfer dat langzaam 
opliep tot 4% op 30 augustus. Sommige percelen bereikten pas rond half augustus de behande-
lingsdrempel voor Cercospora, waardoor er slechts één fungicidenbehandeling nodig was. 

Hoewel het jaar werd gekenmerkt door een relatief vroege aanval van Cercospora in juli, moet er 
worden opgemerkt dat de verspreiding van de ziekte niet explosief was vóór eind augustus met 
de terugkeer van de regen. Door de te lage luchtvochtigheid en de afwezigheid van zomerregen 
konden de ziekten zich niet verspreiden in de velden. Bij afwezigheid of zelfs bij aanwezigheid van 
een uitgevoerde behandeling bleef de ziekte aanwezig met een lage intensiteit, klaar om zich 
verder te ontwikkelen wanneer de omstandigheden gunstig werden. Deze drie ziekten ontwikkel-
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een afkoeling van de temperaturen aan. 11 opeenvolgende vorstdagen begonnen met een paar 
dagen met minima rond -3°C, gevolgd door verschillende dagen met temperaturen die gedaald 
waren tot onder –8°C. Deze periode werd eind december gevolgd door extreem hoge tempera-
turen voor het seizoen. In alle regio's trof de vorst de bieten op de hoop, maar ook de paar hectare 
bieten die nog in de grond zaten. Sommige velden werden gerooid op het moment van de vorst, 
waardoor reeds door de vorst aangetaste bieten in de hoop werden gelegd.   

Afdekken van de bieten met geotextiel kan bieten beschermen tot -4,5°C. Onder deze tempera-
tuur moet een extra vorstbescherming worden overwogen (plastiek, jupette). De onderste bieten 
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10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (S) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (S) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (S) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (S) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (S) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (S) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna  Kws (S) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia  Kws (S) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws  (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna  Kws  (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
kbv 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (S) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (S) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (S) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (S) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (S) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (S) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna  Kws (S) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia  Kws (S) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws  (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna  Kws  (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
kbv 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=100648113090439618.020.32.96.992.22036718794
Amarok (S)RT777682786.87.0104.00.1098.092.897.093.4101.8101.5100.195.195.194.4
Annelaura Kws (S)RT908189855.97.895.70.1895.198.4102.2106.8104.2102.099.897.397.197.8
Bosley (S)RTNT858481847.06.3103.20.5497.199.8100.2103.191.693.4100.197.397.497.4
BTS 4860 N (S)RTNT838085827.06.896.00.18102.1109.198.197.682.393.9100.2100.2100.499.6
Caprianna Kws (S)RTNT446987676.57.897.90.29107.280.898.096.980.3117.599.8105.1104.9105.0
Evamaria Kws (S)RTNT897892846.07.599.00.0095.9109.7103.195.7109.699.9100.299.099.299.6
Lisanna Kws (S)RTNT858390856.47.5102.60.05102.6107.399.896.459.893.5100.4102.4102.8102.3
Tessilia Kws (S)RTNT838091845.78.099.90.97101.2102.4101.094.3142.098.3100.1102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT908087846.27.0101.70.00101.099.6100.4115.8128.4100.099.4101.4100.8101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT817987816.47.3100.00.26100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Antonica KwsRT539685827.07.591.90.24103.193.999.5114.3113.9120.199.1102.6101.7102.6
BiokoRTNT577479717.07.093.70.4697.999.9101.191.673.4103.1100.499.099.399.2
BreconRTNT587290737.07.5105.90.14103.1100.796.9101.2120.4107.799.699.999.699.1
BTS 1825 NRTNT678877806.77.593.60.00100.3111.799.698.785.589.2100.399.9100.299.7
BTS 2185RT658586806.78.597.80.0098.887.8102.499.0111.4104.1100.0101.2101.2101.9
Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.2
FD Verde*RTNT547486727.07.0101.80.08102.093.098.0105.391.699.099.899.999.899.6
Miracula KwsRTNT708793845.36.599.30.08109.8105.297.4107.0122.8106.699.5107.0106.5106.4
Remarka KwsRTNT508081737.36.593.80.0996.885.2100.397.974.8115.999.997.297.197.4
ST AmsterdamRT718689837.76.5102.10.21102.390.899.799.088.198.7100.1102.0102.0102.0
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haIndex (4)

100=     100648113090439618.020.32.96.992.22036718794 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.026%

Annemonika Kws (refRR)RTRR777785796.48.091.91.2598.899.098.1106.7113.897.299.796.996.796.548%
BTS 4190 RHC (refRR)RTRR677389756.46.896.60.4990.5109.2103.798.084.6127.299.793.893.694.456%
FD Clima (refRR)RTRR557780726.87.097.80.3596.8102.298.499.796.4100.5100.095.395.294.846%
Tucson (refRR)RTRR607683747.07.097.50.2096.094.297.6100.9106.7103.699.893.893.693.242%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR657584756.67.296.00.5795.5101.299.4101.3100.4107.199.894.994.894.748%

Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.250%
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101054105744393018.317.73.07.192.61929717867
Bosley (refNT)RTNT858481847.06.3105.30.5495.699.199.4103.3101.386.3100.295.195.395.9
BTS 3305 N (refNT)RTNT887582806.37.894.60.00101.093.098.694.986.193.6100.399.699.999.4
BTS 3480 N (refNT)RTNT907692846.57.095.01.3895.0107.2101.9107.496.6112.799.696.896.497.0
Caprianna Kws (refNT)RTNT446987676.57.8101.40.29106.487.997.5101.282.0120.199.6103.7103.3103.3
Evamaria Kws (refNT)RTNT897892846.07.5100.50.0097.9108.2102.597.1124.798.8100.1100.3100.4100.8
Lisanna Kws (refNT)RTNT858390856.47.5103.20.05102.0104.099.6100.462.592.4100.3101.6101.9101.2
Tessilia Kws (refNT)RTNT838091845.78.0100.10.97102.2100.5100.695.6146.996.1100.0102.8102.8102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT817888816.37.4100.00.46100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BiokoRTNT577479717.07.097.40.4697.095.2101.593.276.1100.3100.398.598.898.7
BreconRTNT587290737.07.5105.70.14103.196.897.0101.3123.1108.299.6100.099.699.9
BTS 1825 NRTNT678877806.77.596.10.00100.9113.9100.399.586.987.1100.3101.2101.5100.4
Fadela KwsRTNTRR457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
FD Verde*RTNT547486727.07.0103.30.08103.790.497.8107.199.8102.399.7101.4101.1101.3
Miracula KwsRTNT708793845.36.5101.10.08109.9100.997.6106.6130.0106.499.5107.3106.8106.5
Remarka KwsRTNT508081737.36.5100.00.0999.395.4100.198.476.7109.1100.099.599.499.3
kbv16242.22.16.30.82.911.85.30.22.12.22.2
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (S) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (S) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (S) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (S) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (S) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (S) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna  Kws (S) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia  Kws (S) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws  (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna  Kws  (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
kbv 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=100648113090439618.020.32.96.992.22036718794
Amarok (S)RT777682786.87.0104.00.1098.092.897.093.4101.8101.5100.195.195.194.4
Annelaura Kws (S)RT908189855.97.895.70.1895.198.4102.2106.8104.2102.099.897.397.197.8
Bosley (S)RTNT858481847.06.3103.20.5497.199.8100.2103.191.693.4100.197.397.497.4
BTS 4860 N (S)RTNT838085827.06.896.00.18102.1109.198.197.682.393.9100.2100.2100.499.6
Caprianna Kws (S)RTNT446987676.57.897.90.29107.280.898.096.980.3117.599.8105.1104.9105.0
Evamaria Kws (S)RTNT897892846.07.599.00.0095.9109.7103.195.7109.699.9100.299.099.299.6
Lisanna Kws (S)RTNT858390856.47.5102.60.05102.6107.399.896.459.893.5100.4102.4102.8102.3
Tessilia Kws (S)RTNT838091845.78.099.90.97101.2102.4101.094.3142.098.3100.1102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT908087846.27.0101.70.00101.099.6100.4115.8128.4100.099.4101.4100.8101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT817987816.47.3100.00.26100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Antonica KwsRT539685827.07.591.90.24103.193.999.5114.3113.9120.199.1102.6101.7102.6
BiokoRTNT577479717.07.093.70.4697.999.9101.191.673.4103.1100.499.099.399.2
BreconRTNT587290737.07.5105.90.14103.1100.796.9101.2120.4107.799.699.999.699.1
BTS 1825 NRTNT678877806.77.593.60.00100.3111.799.698.785.589.2100.399.9100.299.7
BTS 2185RT658586806.78.597.80.0098.887.8102.499.0111.4104.1100.0101.2101.2101.9
Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.2
FD Verde*RTNT547486727.07.0101.80.08102.093.098.0105.391.699.099.899.999.899.6
Miracula KwsRTNT708793845.36.599.30.08109.8105.297.4107.0122.8106.699.5107.0106.5106.4
Remarka KwsRTNT508081737.36.593.80.0996.885.2100.397.974.8115.999.997.297.197.4
ST AmsterdamRT718689837.76.5102.10.21102.390.899.799.088.198.7100.1102.0102.0102.0
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haIndex (4)

100=     100648113090439618.020.32.96.992.22036718794 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.026%

Annemonika Kws (refRR)RTRR777785796.48.091.91.2598.899.098.1106.7113.897.299.796.996.796.548%
BTS 4190 RHC (refRR)RTRR677389756.46.896.60.4990.5109.2103.798.084.6127.299.793.893.694.456%
FD Clima (refRR)RTRR557780726.87.097.80.3596.8102.298.499.796.4100.5100.095.395.294.846%
Tucson (refRR)RTRR607683747.07.097.50.2096.094.297.6100.9106.7103.699.893.893.693.242%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR657584756.67.296.00.5795.5101.299.4101.3100.4107.199.894.994.894.748%

Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.250%
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101054105744393018.317.73.07.192.61929717867
Bosley (refNT)RTNT858481847.06.3105.30.5495.699.199.4103.3101.386.3100.295.195.395.9
BTS 3305 N (refNT)RTNT887582806.37.894.60.00101.093.098.694.986.193.6100.399.699.999.4
BTS 3480 N (refNT)RTNT907692846.57.095.01.3895.0107.2101.9107.496.6112.799.696.896.497.0
Caprianna Kws (refNT)RTNT446987676.57.8101.40.29106.487.997.5101.282.0120.199.6103.7103.3103.3
Evamaria Kws (refNT)RTNT897892846.07.5100.50.0097.9108.2102.597.1124.798.8100.1100.3100.4100.8
Lisanna Kws (refNT)RTNT858390856.47.5103.20.05102.0104.099.6100.462.592.4100.3101.6101.9101.2
Tessilia Kws (refNT)RTNT838091845.78.0100.10.97102.2100.5100.695.6146.996.1100.0102.8102.8102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT817888816.37.4100.00.46100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BiokoRTNT577479717.07.097.40.4697.095.2101.593.276.1100.3100.398.598.898.7
BreconRTNT587290737.07.5105.70.14103.196.897.0101.3123.1108.299.6100.099.699.9
BTS 1825 NRTNT678877806.77.596.10.00100.9113.9100.399.586.987.1100.3101.2101.5100.4
Fadela KwsRTNTRR457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
FD Verde*RTNT547486727.07.0103.30.08103.790.497.8107.199.8102.399.7101.4101.1101.3
Miracula KwsRTNT708793845.36.5101.10.08109.9100.997.6106.6130.0106.499.5107.3106.8106.5
Remarka KwsRTNT508081737.36.5100.00.0999.395.4100.198.476.7109.1100.099.599.499.3
kbv16242.22.16.30.82.911.85.30.22.12.22.2
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (S) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (S) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (S) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (S) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (S) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (S) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna  Kws (S) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia  Kws (S) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
kbv 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws  (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna  Kws  (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
kbv 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

10 nieuwe suikerbietenrassen op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2021 en 2022 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode en Rhizoctonia solani:  
Fadela Kws. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Bassenge, Petit Hallet, 
Héron, Sauvenière (2); in Henegouwen in Chièvres, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Kluisbergen. De studie van nematodentolerante rassen werden bijkomend uitgevoerd in Tonge-
ren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=100648113090439618.020.32.96.992.22036718794
Amarok (S)RT777682786.87.0104.00.1098.092.897.093.4101.8101.5100.195.195.194.4
Annelaura Kws (S)RT908189855.97.895.70.1895.198.4102.2106.8104.2102.099.897.397.197.8
Bosley (S)RTNT858481847.06.3103.20.5497.199.8100.2103.191.693.4100.197.397.497.4
BTS 4860 N (S)RTNT838085827.06.896.00.18102.1109.198.197.682.393.9100.2100.2100.499.6
Caprianna Kws (S)RTNT446987676.57.897.90.29107.280.898.096.980.3117.599.8105.1104.9105.0
Evamaria Kws (S)RTNT897892846.07.599.00.0095.9109.7103.195.7109.699.9100.299.099.299.6
Lisanna Kws (S)RTNT858390856.47.5102.60.05102.6107.399.896.459.893.5100.4102.4102.8102.3
Tessilia Kws (S)RTNT838091845.78.099.90.97101.2102.4101.094.3142.098.3100.1102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT908087846.27.0101.70.00101.099.6100.4115.8128.4100.099.4101.4100.8101.6
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT817987816.47.3100.00.26100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Antonica KwsRT539685827.07.591.90.24103.193.999.5114.3113.9120.199.1102.6101.7102.6
BiokoRTNT577479717.07.093.70.4697.999.9101.191.673.4103.1100.499.099.399.2
BreconRTNT587290737.07.5105.90.14103.1100.796.9101.2120.4107.799.699.999.699.1
BTS 1825 NRTNT678877806.77.593.60.00100.3111.799.698.785.589.2100.399.9100.299.7
BTS 2185RT658586806.78.597.80.0098.887.8102.499.0111.4104.1100.0101.2101.2101.9
Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.2
FD Verde*RTNT547486727.07.0101.80.08102.093.098.0105.391.699.099.899.999.899.6
Miracula KwsRTNT708793845.36.599.30.08109.8105.297.4107.0122.8106.699.5107.0106.5106.4
Remarka KwsRTNT508081737.36.593.80.0996.885.2100.397.974.8115.999.997.297.197.4
ST AmsterdamRT718689837.76.5102.10.21102.390.899.799.088.198.7100.1102.0102.0102.0
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haIndex (4)

100=     100648113090439618.020.32.96.992.22036718794 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.026%

Annemonika Kws (refRR)RTRR777785796.48.091.91.2598.899.098.1106.7113.897.299.796.996.796.548%
BTS 4190 RHC (refRR)RTRR677389756.46.896.60.4990.5109.2103.798.084.6127.299.793.893.694.456%
FD Clima (refRR)RTRR557780726.87.097.80.3596.8102.298.499.796.4100.5100.095.395.294.846%
Tucson (refRR)RTRR607683747.07.097.50.2096.094.297.6100.9106.7103.699.893.893.693.242%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR657584756.67.296.00.5795.5101.299.4101.3100.4107.199.894.994.894.748%

Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.250%
kbv16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) hoe hoger de Index, hoe toleranter het ras

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2021 en 2022 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101054105744393018.317.73.07.192.61929717867
Bosley (refNT)RTNT858481847.06.3105.30.5495.699.199.4103.3101.386.3100.295.195.395.9
BTS 3305 N (refNT)RTNT887582806.37.894.60.00101.093.098.694.986.193.6100.399.699.999.4
BTS 3480 N (refNT)RTNT907692846.57.095.01.3895.0107.2101.9107.496.6112.799.696.896.497.0
Caprianna Kws (refNT)RTNT446987676.57.8101.40.29106.487.997.5101.282.0120.199.6103.7103.3103.3
Evamaria Kws (refNT)RTNT897892846.07.5100.50.0097.9108.2102.597.1124.798.8100.1100.3100.4100.8
Lisanna Kws (refNT)RTNT858390856.47.5103.20.05102.0104.099.6100.462.592.4100.3101.6101.9101.2
Tessilia Kws (refNT)RTNT838091845.78.0100.10.97102.2100.5100.695.6146.996.1100.0102.8102.8102.4
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT817888816.37.4100.00.46100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BiokoRTNT577479717.07.097.40.4697.095.2101.593.276.1100.3100.398.598.898.7
BreconRTNT587290737.07.5105.70.14103.196.897.0101.3123.1108.299.6100.099.699.9
BTS 1825 NRTNT678877806.77.596.10.00100.9113.9100.399.586.987.1100.3101.2101.5100.4
Fadela KwsRTNTRR457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
FD Verde*RTNT547486727.07.0103.30.08103.790.497.8107.199.8102.399.7101.4101.1101.3
Miracula KwsRTNT708793845.36.5101.10.08109.9100.997.6106.6130.0106.499.5107.3106.8106.5
Remarka KwsRTNT508081737.36.5100.00.0999.395.4100.198.476.7109.1100.099.599.499.3
kbv16242.22.16.30.82.911.85.30.22.12.22.2
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
* onder voorbehoud van goedkeuring rasbenaming

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2021 en 2022 (gemiddelden van 9 besmette proeven)
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11OREYE 

OPCO 
Beste planter,

De beroepsorganisatie van cichoreitelers van Oreye wenst u en 
uw familie het allerbeste voor 2023, en het allerbeste voor uw 
gewassen en uw bedrijven. 

De cichoreicampagne eindigde op 16 december zonder al te 
veel problemen. Uiteindelijk waren er dit jaar zeer weinig 
gevallen van Sclerotinia en dit kon worden beheerd zonder al 
te veel gevolgen voor de telers. 

We onthouden van de campagne 2022 vooral een moeilijke 
start door de droogte. De verliezen door het rooien tijdens de 
droogteperiode en het oogsten van kleinere en uitgedroogde 
cichorei na vele weken zonder regen hebben gezorgd voor 
lage opbrengsten, inclusief de premies voor vroege levering. 
Beneo-Orafti voerde een corrigerende actie in van 16 euro/ton 
voor telers die in de eerste week hebben geleverd en 4 euro/
ton voor telers die in de tweede week hebben geleverd. 

De voorwaarden voor de corrigerende maatregelen zijn een 
unilaterale beslissing van de fabriek. Het OPCO heeft gevraagd 
om rekening te houden met de rooidatum en niet met de 
leveringsdatum. Het zijn immers de omstandigheden op het 
moment van de oogst die de opbrengst hebben beïnvloed en 
niet die op het moment van de levering. Het is dus logisch dat 
de actie wordt vastgesteld volgens de rooidatum. Alleen in dit 
geval kan rekening worden gehouden met het effect van het 
rooien voor of na een eerste regenbui. Bovendien was er aan 
het begin van de campagne een vertraging in de fabriek door 
de droogte, de cichorei werd later geleverd dan verwacht per 
SMS, veel later dan bij de oogst, in de omstandigheden die wij 
kennen. Ondanks lange discussies komt de fabriek niet in 
beweging.

De droogte werd gevolgd door de eerste regens en een zeer 
zachte oktobermaand. Deze omstandigheden waren gunstig 
voor Sclerotinia en zetten ons op onze hoede om na te gaan of 
deze schimmel zich in onze cichorei aan het ontwikkelen was.

De temperatuur daalde naarmate november vorderde en de 
toenemende regenval begon het bewerken van het land te 
bemoeilijken, waardoor de bodemstructuren werden 
aangetast. Dit heropent het debat over premies voor late 
levering.  

Een probleem gedurende het hele seizoen 2022 was de grote 
aanwezigheid van onkruid. Klimaatverandering met toe-
nemende droogte in het voorjaar roept de vraag op hoe 
onkruid in de cichoreiteelt in de toekomst zal worden beheerd.

Onlangs kwam er belangrijk nieuws naar buiten. Bonalan moet 
verboden worden na 2024. Dit zal de komende dagen worden 
bevestigd. De sector werkt al jaren aan oplossingen. Wij zullen 
u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Nieuw in deze campagne was ten slotte de maandelijkse 
betaling voor de leveringen van cichorei. Alles is goed verlopen 
en de laatste betaling zou voor 20 januari moeten plaatsvinden.

De kwesties van tarra-meting en klachtenbeheer werden 
gedurende het hele seizoen besproken tussen uw vereniging 
en Beneo-Orafti. 

De OPCO staat tot uw beschikking voor vragen, opmerkingen 
of klachten op acdalcq.opco@gmail.com.  Aarzel niet om 
contact met ons op te nemen.

Gelukkig nieuwjaar allemaal,■
DE OPCO

Performant, gezond en rijk  
                 

Vroeg rooibaar en het hele seizoen

Performant, evenwichtig, gezond en proper

Rooibaar het hele seizoen
     

    Performant en rijk

Vroeg rooibaar en het hele seizoenStrube Belgium
Rue des Praules 16
5030 Gembloux

T 081 600 699

info@strube.be
www.strube.be

rhizomanie
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bosley

sherlock

Zeer rijk, gezond en proper 
   

Vroeg rooibaar en het hele seizoen

   rpheuso

Zeer sterk tegen rhizoctonia
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Voor de Professionelen
Pour les Pros
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12PARTICIPATIE

SUIKERMARKT

Begin van een daling op de wereldmarkt - Spanningen op de Europese markt
Eind december lagen de prijzen voor witte suiker op de 
Londense markt nog rond de 530 euro per ton, maar 
begin januari begonnen de prijzen te dalen tot waarden 
in de buurt van 500 euro per ton. 

Volgens analisten is dit grotendeels te wijten aan de daling van de 
olieprijs, die brandstof-ethanol minder concurrerend maakt met 
benzine en de verwerking van suikerriet tot suiker in plaats van tot 
ethanol aanmoedigt. 

Meer suiker, minder ethanol
In Brazilië wordt de mindere concurrentiepositie van ethanol ten 
opzichte van benzine versterkt door het besluit van president Lula van 
begin januari om de vrijstelling van de federale brandstofbelasting te 
verlengen tot 2023. Deze belastingmaatregel bevalt de Brazilianen die 
met een hoge inflatie kampen, maar helpt de Braziliaanse ethanol-
producenten niet.

De extra Braziliaanse suiker die in het volgende seizoen zal worden 
geproduceerd, zal naar de wereldmarkt worden uitgevoerd en worden 
toegevoegd aan de uitvoer die is gepland door grote suikerproducenten 
met goede oogsten, zoals Thailand en India. 

Na drie campagnes met tekorten heeft de Internationale Suiker organisatie 
(ISO) een terugkeer naar overschotten aangekondigd, met een geraamd 
overschot van de productie ten opzichte van het verbruik van 6,2 Mt 
suiker voor de campagne 2022/23 (zie grafiek). Volgens analisten is er 
momenteel een wereldwijd suikertekort, maar zodra de Braziliaanse 
campagne begint (april 2023), zullen de suikerprijzen naar verwachting 
dalen. Dit blijkt uit de suikerprijzen op de termijnmarkt (mei, juli, oktober 
2023) die logischerwijs een neerwaartse trend vertonen.

De Europese markt zou krap moeten 
blijven
In de Europese Unie is de situatie anders. In haar raming van de 
voorzieningsbalans van de suikermarkt voor 2022/23, eind december, 
gaat de Europese Commissie uit van een daling van de Europese 
suikerproductie (als gevolg van een daling van de oppervlakte) en van 
eindejaarsvoorraden die op 1,3 miljoen ton worden geraamd (in 
september 2023). Dit lage niveau van de EU-voorraden, minder dan 
10% van het EU-verbruik, zou de EU-suikerprijs moeten ondersteunen.

De Europese suikermarkt zal naar verwachting krap blijven. Europa 
importeert al meer suiker om zijn bevoorrading veilig te stellen. Volgens 
cijfers van de Commissie is Brazilië een van de belangrijkste leveranciers 
van suiker aan de Europese markt. Eind december kwam 34% van de 
Europese suikerinvoer uit Brazilië. 

Het prijsobservatorium heeft de gemiddelde verkoopprijs van suiker in 
oktober 2022 in de EU bekendgemaakt. Het gaat hier om verkoop op 
lange termijn af fabriek (zonder transportkosten). In vergelijking met 
vorige maand is de suikerprijs met 74 euro/ton gestegen tot 586 euro 
per ton witte suiker (EU-gemiddelde).

De prijzen verschillen sterk per regio binnen de EU. De prijsverschillen 
tussen de regio's blijven groot: 151 euro per ton tussen Noord- en Zuid-
Europa.

De prijzen per regio zijn in oktober 2022 sterk gestegen:
- Noord- en Oost-Europa: 592 €/t (475 €/t in september 2022) ;
- West-Europa (FR, BE, NL, DE): 560 €/t (494 €/t in september 2022);
- Mediterraan Europa: 711 euro/ton (669 euro/ton in september 2022).

Wat de door Platts gerapporteerde spotprijzen betreft, wordt voor het 
eerst in een jaar een lichte daling geconstateerd voor de laatste week 
van december: gemiddeld 1.015 €/t suiker voor West-Europa - 
leveringsprijs. De spotprijzen moeten met voorzichtigheid worden 
vergeleken met de door de Commissie gemelde prijzen, aangezien het 
om kleine hoeveelheden gaat en de vervoerskosten zijn inbegrepen. ■

Bietenparticipatie SOPABE en SOPABE-T
Hoe de roerende voorheffing op uw dividenden van 
de aandelen SOPABE en SOPABE-T recupereren?
Het is mogelijk de roerende voorheffing op de door Sopabe of Sopabe-T uitgekeerde 
dividenden via de belastingaangifte terug te vorderen, maar deze terugvordering is 
beperkt tot 240 euro.

De vrijstelling van roerende voorheffing geldt voor een brutodividendbedrag van maximaal 800 euro. 
Aangezien de roerende voorheffing in de meeste gevallen 30% bedraagt, levert dit een maximale 
belastingbesparing van 240 euro op.

Welke dividenden?
Alle dividenden (Belgische of buitenlandse aandelen) komen in aanmerking voor de vrijstelling. De dividenden 
van de coöperatieve vennootschappen werden geïntegreerd in de vrijstellingskorf van 800 euro. 

Bewaar uw bankuittreksel
In de praktijk moet deze vrijstelling aangevraagd worden via de belastingaangifte omdat de roerende 
voorheffing reeds werd ingehouden aan de bron. De meeste banken gaan hun klanten evenwel geen overzicht 
geven van de ontvangen dividenden, noch van de betaalde voorheffing. Dus moet u zelf uw bankuittreksels 
controleren waarop de details van de dividendenuitkeringen vermeld staan om uw berekeningen te maken. 
Deze uittreksels moet u als bewijsstuk bewaren.

Voor de dividenden betaald in het kader van de bietenparticipatie TS of Iscal, staan de gegevens 
vermeld op uw bankuittreksels begin december omdat de dividenden uitgekeerd worden op 30 
november.

De mededeling op het uittreksel bevat volgende informatie:
MATR.:  “plantersnummer”
AANDELEN: “aantal aandelen die recht geven op een dividend”
BRUTO DIVID.: “bruto-interest in euro”
ROER. VOORH.: “ingehouden roerende voorheffing”

Welk bedrag?
Het aan te geven bedrag is het bedrag van de roerende voorheffing die u in 2022 hebt betaald, tot een 
maximum van 240 euro. U noteert dit in vak VII van de belastingaangifte.

Personen gehuwd onder het wettelijk stelsel die een gezamenlijke aangifte indienen, kunnen elk een 
vrijstelling van 800 euro krijgen, ongeacht welke partner de dividenden heeft ontvangen.■

Europa gaat meer suiker importeren. Eind december kwam 
een derde van de Europese invoer uit Brazilië, volgens 
gegevens van de Commissie.

SUIKERBIETEN

Onze selectie, uw rassen :
EEN PRODUCTIEF GAMMA

AANGEPAST AAN UW NODEN.

florimond-desprez.fr

PRODUCTIVE 

ET TOLÉRANTE

Onze troeven:

Snelle opkomst, grondbedekkend, productief, 
schietertolerant, lage gondtarra, kleine kop

TOLERANT TEGEN
 NEMATODEN

NEWCerco
++



13VERBRUIK

Suikertaks leidt niet tot gezondere consumptie
Is de suikertaks op frisdranken een doeltreffende manier 
om obesitas en overgewicht in Europa te bestrijden? De 
Europese Commissie zegt in haar laatste verslag dat de 
kwestie complex is.

In juli 2022 heeft de Europese Commissie een nieuw verslag 
gepubliceerd waarin de bestaande belasting- en tariefmaatregelen om 
de consumptie van alcohol en vet-, suiker- en zoutrijke producten 
(HFSS) terug te dringen, in kaart worden gebracht. Hieronder valt ook 
de suikertaks, die sinds 2015 in de EU van kracht is. De studie had 
betrekking op EU-landen, Australië, Chili en de VS. 

Volgens de sectorvereniging van de Belgische water- en fris-
drankindustrie erkent het rapport dat "het effect op de totale 
voedingsinname niet significant genoeg is om deze heffingen te 
beschouwen als een op zichzelf staande strategie ter verbetering van de 
eetgewoonten". 

Geen bewijs voor een positief effect van 
gezondheidstaks
In België, net als in andere landen, is de ‘suikertaks’ vooral gericht op 
frisdranken. Deze vertegenwoordigen slechts een deel van de 
suikerconsumptie. In het rapport is te lezen dat "zelfs als de aankoop 
van frisdranken en levensmiddelen die rijk zijn aan vet, suiker en zout, 
afneemt na de invoering van belastingmaatregelen, de vraag is in 
hoeverre dit van invloed is op de gezondheid in het algemeen.” Dit op 
basis van de huidige data. In Finland, Frankrijk en Ierland bijvoorbeeld is 
het percentage obesitas toegenomen terwijl de frisdrankconsumptie is 
afgenomen. Dit wordt bevestigd door het ‘European Childhood Obesity 
Surveillance Initiative Report’ van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO).

Geen eenvoudige oplossingen
De suikerbelasting geldt slechts voor een klein deel van de totale consumptie van levensmiddelen en dranken. Volgens de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) dragen bijvoorbeeld tafelsuiker, honing, siropen en met water gezoete desserts het meest bij tot de consumptie van 
toegevoegde en vrije suikers in de Europese landen. Er is een bredere aanpak nodig, aangezien overgewicht en obesitas complexe problemen zijn 
met verschillende oorzaken. 

Een Belg op vijf drinkt dagelijks een suikerhoudende drank
Frisdranken zijn erg populair in ons land. België is zelfs Europees kampioen in de consumptie van deze suikerhoudende dranken. Volgens 
de laatste cijfers van Eurostat (directoraat-generaal van de Europese Unie, belast met het opmaken van statistieken) drinkt één op de vijf 
Belgen boven de 15 jaar een frisdrank per dag. Dit is dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Volgens de vereniging van de water- en 
frisdrankenindustrie moeten de cijfers worden gerelativeerd: de Belgen drinken vaker, maar in kleinere hoeveelheden dan hun buren. De 
Belgische fabrikanten hebben zich er ook toe verbonden het suikergehalte tegen 2025 met 7% te verminderen.■

#TogetherWeGrow

follow us on
www.sesvanderhave.com
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Welke bufferzone moet ik toepassen in het kader van de Vegaplan Standaard?
In het kader van een Vegaplan- of IPM-audit zal de 
auditor nagaan of een bufferzone ter bescherming van 
waterlopen aanwezig is. Deze verplichting vloeit voort 
uit federale en regionale wetgeving die wij hieronder 
verduidelijken. 

Op federaal niveau
De minimale spuitvrije zone bedraagt minimaal 1 meter bij bespuitingen 
met volleveldspuiten. Voor bespuitingen met boomgaardspuiten moet 
er minimaal 3 meter tussen de laatst behandelde rij en het 
oppervlaktewater blijven. Deze zone geldt landinwaarts vanaf de top 
van het talud van het oppervlaktewater. Merk op dat deze bufferzone 
nog kan toenemen naargelang het product dat men toepast. Deze 
product-specifieke bufferzones zijn terug te vinden op het etiket of 
via www.fytoweb.be.

In Vlaanderen
Naast spuitvrije zone volgens de federale wetgeving, moet op percelen 
gelegen in Vlaanderen 1 meter teeltvrije zone worden aangehouden. In 
deze zone mag geen grondbewerking, bemesting of toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd. De waterlopen waar 
deze 1 meter teeltvrije zone moet worden nageleefd zijn terug te 
vinden in het paars en blauw op de kaarten van de verzamelaanvraag 
die raadpleegbaar zijn op het e-loket of via geopunt (te vinden via 
kaarten -> natuur en milieu -> water -> basiskaart GRB: watergang).

In Wallonië
Naast de spuitvrije zone die geldt op federaal niveau heeft het Waalse 
Gewest een minimale bufferzone ingesteld. Het betreft een algemene 
maatregel ter bescherming van het oppervlaktewater, onafhankelijk 
van het gebruikte product. De breedte van een minimale bufferzone (1, 
3 of 6 meter) is afhankelijk van de gevoelige zone die moet worden 
beschermd (waterloop, bermgracht, greppels, enz.) en van het type 
spuiten (bijv. veldgewassen of boomteelt). Deze minimale bufferzones 
worden niet vermeld op de etiketten van de producten. Om de breedte 
van de bufferzone te bepalen die voor een bepaalde situatie en product 
moet worden gerespecteerd, moet u de breedte van de product-
specifieke bufferzone (federaal niveau) vergelijken met die van de 
minimumzone (regionaal niveau) en de breedste van de twee 
respecteren.

Om je te helpen de weg te vinden in deze regelgeving, biedt 
PROTECT’eau een reeks fiches aan die per teelt de erkende producten 
oplijst evenals de breedte van de bufferzone in functie van de gebruikte 
driftreductietechniek. Deze fiches geven de beperkingen aan en laten 
toe om de verschillende alternatieven voor een product te vergelijken. 
Deze fiches zijn opgesteld voor de belangrijkste akkerbouwteelten. Je 
vindt deze terug op de website https://www.protecteau.be/fr/
documents?cat=8

Bovendien geldt in Wallonië sinds 1/10/2021 de verplichting om een 
permanente vegetatie (CVP = couvert végétal permanent) van 6 meter 

breedte aan te leggen langs alle waterlopen die aan cultuurgrond 
grenzen. Alle landbouwers met bouwland (inclusief tijdelijk grasland) 
binnen 6 meter van de oeverkruin van een waterloop zijn betrokken, 
tenzij het biologische landbouw betreft. Voor meer informatie over 
CVP's (betrokken waterlopen, samenstelling en beheer van de 
bodembedekker, enz.) kan je terecht op de website.  

https://www.protecteau.be/fr/les-couverts-vegetaux-permanents-en-
bord-de-cours-deau-cvp

NB: De in Wallonië geldende minimale bufferzones en CVP's zijn niet 
opgenomen in de Vegaplan Standaard, en kaderen dus niet in de 
Vegaplan-audit. Maar pas op, het betreft wel wettelijke verplichtingen! ■

WHO roept landen op om belasting in te voeren op suikerhoudende dranken
In december 2022 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
regeringen op om belastingen op suikerhoudende dranken in te voeren 
om levens te redden en ziekten te voorkomen. De WHO stelt dat de 
regelmatige consumptie van met suiker gezoete dranken, waaronder 

frisdranken, gearomatiseerde melk, energiedranken, vitaminewater, 
vruchtensappen en gezoete ijsthee, in verband wordt gebracht met een 
verhoogd risico op tandbederf, diabetes type 2, gewichtstoename en 
obesitas, hartziekten, beroertes en kanker.

Volgens de Verenigde Naties, die onlangs hun eerste mondiale 
belastinghandboek hebben gepubliceerd, kennen ten minste 85 landen 
éénn of andere vorm van belasting op gezoete dranken, met positieve 
resultaten in Zuid-Afrika, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. ■

India kan rem zetten op export
India, de op één na grootste suikeruitvoerder ter wereld, zou zijn productie dit jaar met 7% kunnen zien dalen en zo de wereldsuikerprijzen kunnen 
ondersteunen. Volgens sommige schattingen zal de Indiase productie dalen tot 33,3 miljoen ton, terwijl vorig jaar een recordproductie van 35,8 
miljoen ton werd gehaald.

De Indiase regering heeft de fabrieken toestemming gegeven om een eerste schijf van 6 miljoen ton suiker uit te voeren. Aangezien de productie 
naar verwachting zal dalen, kan de regering de uitvoer later verminderen of zelfs geen nieuwe uitvoer goedkeuren. India zal er eerst voor moeten 
zorgen dat er voldoende suiker is om aan de lokale vraag van ongeveer 27,5 miljoen ton te voldoen. ■

Futerro plant de bouw van een PLA-productiefabriek in Normandië
Na de bouw van zijn eerste PLA-fabriek (polymelkzuur) in China in 2021 
plant het Belgische bedrijf Futerro een nieuwe volledig geïntegreerde 
bioraffinaderij met een jaarlijkse productiecapaciteit van 75.000 ton 
PLA tussen Le Havre en Rouen.

De keuze van de locatie is gekozen op basis van de aanwezigheid van 
landbouwgrondstoffen, de toegang tot de waterweg en de nabijheid 
van de haven van Le Havre. Dit project past perfect in het Europese 
Green Deal-beleid, de ontwikkeling van de circulaire economie en de 
decarbonisatiestrategie van de Franse regering en de Europese Unie. 

PLA is een polymeer op biologische basis dat wordt gebruikt voor de 
productie van hernieuwbare bioplastics. Het kan tot in het oneindige 
moleculair gerecycled worden zonder dat de kwaliteit verandert. Het 
wordt geproduceerd door suiker uit bieten te fermenteren en te 
polymeriseren en zo biologisch afbreekbare plastic korrels van plant-
aardige oorsprong, PLA, te verkrijgen. Futerro is een dochteronder-
neming van Finasucre, de hoofdaandeelhouder van Iscal Sugar. ■

Futerro heeft een demonstratie-eenheid met een productie-
capaciteit van 1.500 ton PLA per jaar op het terrein van de 
voormalige suikerfabriek Escanaffles.

SPANJE: Iberica Sugar krijgt 
goedkeuring voor de financiering 
van de bouw van een 
suikerfabriek
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 het nu werkelijkheid? 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 toestemming gekregen voor 
een financiering van € 120 miljoen voor de bouw van een nieuwe 
bietsuikerfabriek in Merida. De bouw begint naar verwachting in april 
2023.

Iberica Sugar zou in totaal 500 miljoen euro investeren in de bouw van 
de suikerfabriek, die de capaciteit zou hebben om 36.000 ton bieten per 
dag te verwerken, genoeg om aan 60% van de binnenlandse vraag in 
Spanje te voldoen. De bouw zal naar verwachting in april 2023 
beginnen.

De groep Al Khaleej Sugar had vorig jaar in Rouen ook een bod 
uitgebracht voor de bouw van een nieuwe suikerfabriek in Normandië. ■
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Südzucker maakt goede resultaten voor het lopende en komende boekjaar bekend
Eind december heeft het Südzuckerconcern een verdere winststijging 
voor het jaar 2023/24 aangekondigd en zijn prognose voor 2022/23 
bevestigd. Door dit goede nieuws steeg de koers van het Südzucker-
aandeel tot boven de 16 euro.

Voor het komende boekjaar 2023/24 (1 maart 2023 tot en met  
29 februari 2024) verwacht het Südzuckerconcern een winst vóór rente, 
belastingen, afschrijvingen en amortisatie (Ebitda) van 1,0 tot  

1,2 miljard euro. Dat is meer dan de 890 tot 990 miljoen euro die voor dit 
jaar werd voorspeld. Deze goede resultaten zijn te danken aan de hoge 
prijzen voor bio-ethanol, die gunstig zijn voor haar dochteronderneming 
CropEnergies, en aan de goede suikerprijzen op de wereldmarkt en in 
Europa.

Volgens Südzucker zijn de prognoses gebaseerd op de veronderstelling 
dat de energievoorzieningssituatie zich zal stabiliseren en dat de 

onderneming kan blijven profiteren van de energieprijzen die vóór het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne verzekerd waren. Voorts gaat 
Südzucker ervan uit dat het niveau van de suikerprijzen in de EU ook 
voor het suikerjaar 2023/24 (oktober 2023 tot september 2024) zal 
worden bevestigd. Het lopende boekjaar is echter nog niet voorbij en 
volgend jaar is nog ver weg - wat betekent dat er een enorme marge is 
voor mogelijke schommelingen in de kerncijfers. ■

CropEnergies plant bouw fabriek voor ethylacetaat in Duitsland
CropEnergies is van plan een fabriek te bouwen voor de productie van 
ethylacetaat op haar vestiging in Zeitz, Duitsland. Ethylacetaat wordt op 
grote schaal gebruikt bij de productie van flexibele verpakkingen en 
coatings, verf en kleefstoffen, alsook in levensmiddelen, dranken, 
cosmetische en farmaceutische toepassingen. 

De grondstof bij CropEnergies wordt ethanol uit biomassa. Dit is een 
primeur in Europa, aangezien ethylacetaat momenteel wordt 
geproduceerd uit fossiele bronnen.

De totale investering voor de nieuwe fabriek zal tussen 120 en 130 
miljoen euro bedragen, gefinancierd uit de bestaande kasstroom. Vanaf 
2025 zou de nieuwe fabriek 50.000 ton hernieuwbaar ethylacetaat per 
jaar kunnen produceren. 

De engineeringpartner voor het bouwproject is het Belgische 
ingenieursbureau De Smet Engineers & Contractors uit Mont-Saint-
Guibert.

CropEnergies zou zijn ethanolproductie in het VK kunnen verminderen

Als gevolg van de daling van de ethanolprijzen evalueert CropEnergies 
voortdurend of de bezettingsgraad in al haar ethanolfabrieken moet 
worden gehandhaafd.

Nu de energie- en elektriciteitsprijzen stijgen in combinatie met 
aanhoudende hoge grondstofprijzen, neemt de kostendruk toe. Vooral 
vanaf januari 2023, wanneer CropEnergies minder zal kunnen profiteren 
van de afdekkingsposities die werden ingenomen vóór de stijging van 
de energie- en elektriciteitsprijzen. Tot nu toe kon de kostenstijging 
worden gecompenseerd door de stijging van de verkoopprijzen van 

ethanol. Maar onlangs zijn de verkoopprijzen voor ethanol aanzienlijk 
gedaald doordat steeds meer ethanol wordt ingevoerd (zowel in de EU 
als het Verenigd Koninkrijk), met name uit Brazilië en de VS, waar de 
energie- en grondstofprijzen verhoudingsgewijs veel lager zijn.

CropEnergies beoordeelt nu of het mogelijk zal zijn om de huidige 
bezettingsgraad van haar fabrieken te handhaven. Bijzondere nadruk 
zal worden gelegd op de Ensus-fabriek in het Verenigd Koninkrijk, 
aangezien de stijgende aardgas- en elektriciteitsprijzen de rentabiliteit 
van deze fabriek onder druk zetten. 

CropEnergies bevestigt wel zijn vooruitzichten voor het lopende 
boekjaar 2022/23 en blijft een sterke stijging van het bedrijfsresultaat 
voorspellen: tussen €215 en €265 miljoen, tegenover €127 miljoen 
vorig jaar. ■



ANNEMARTHA KWS
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	■ Zeer goede tolerantie tegen rhizoctonia

	■ Top in bladziekten tolerantie

MIRACULA KWS
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