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Kort geoogst
Rusland: door gebrek aan opslagruimte moeten de
suikerfabrieken geraffineerde suiker buiten opslaan, 

wat leidt tot kwaliteitsproblemen, of in andere opslagplaatsen 
waarvoor extra kosten moeten worden betaald, volgens de 
suikerfabrikantenvereniging van het land. De Russische produc-
tie bereikte dit seizoen door gunstige weersomstandigheden 
een geschat recordniveau van 7,2 miljoen ton.

Servië: de suikergroep Sunoko is van plan om vol-
gend jaar 1 miljoen euro te investeren in de op-

richting van een onderzoekscentrum voor suikerbieten, 
volgens de website See News. Sunoko is de grootste suikerpro-
ducent in Zuidoost-Europa met drie suikerfabrieken in Servië en 
produceert 300.000 ton suiker per jaar.

De Poolse regering bereidt een wetsvoorstel voor om 
een suikerbelasting op niet-alcoholische dranken in 

te voeren om de toename van obesitas in het land te bestrijden, 
volgens de website van The First News. Ook alcoholische dranken 
tot 300 ml worden belast. 98% van de middelen die via deze be-
lasting worden geïnd, zal worden toegewezen aan de begroting 
van het nationale gezondheidsfonds.

Verenigd Koninkrijk: AB Sugar, het moederbedrijf 
van de Britse fabrikant British Sugar, heeft een 

campagne gelanceerd om de negatieve perceptie van suiker 
tegen te gaan, meldt Sugaronline.

Italië: plan voor de belastingheffing op suiker 
wordt opgegeven na verzet van een delegatie parle-

mentariërs. Het belastingplan zal in het najaar van 2020 op-
nieuw worden besproken.

Duitsland: Nordzucker verwacht in 2020/21 winst 
te maken na het verlagen van de kosten en het verho-

gen van de efficiëntie, meldt Reuters. Voor 2019/20 heeft Nord-
zucker al een verlies voor belastingen van 12 miljoen euro 
aangekondigd, na een verlies van 36 miljoen euro in 2018/19.

De koers van Südzucker bereikte op 27 december 
een recordhoogte van 16,52 euro voor het jaar 

2019 op de Duitse beurs, aldus Trend Times. Vijf analisten heb-
ben onlangs een consensusrating en -richtprijs toegewezen van 
16,38 euro.

De internationale groothandelaar Louis Dreyfus 
streeft naar kostenbesparingen en productiviteits-

winsten, volgens Reuters, na verliezen in de suiker- en ethanol-
productiefabrieken van haar Braziliaanse dochteronderneming 
Biosev SA. De wereldwijde handelsspanningen en de Afrikaanse 
varkenspestepidemie in Azië zijn andere negatieve factoren 
voor de handelaar.
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Interprofessionele akkoorden werden eind 
december afgesloten met ISCAL SUGAR en TS
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Balans 2019 en vooruitzichten 2020
Wanneer u deze Bietplanter ontvangt, loopt de campagne 2019 ten ein-
de. Wat zal de Belgische planter vooral onthouden van 2019? Eerst en 
vooral, de bankrekeningen die in het rood staan of  licht positief voor de 
best presterenden. Dit is het resultaat van een heel slecht betaalde oogst 
in 2018 als gevolg van catastrofale suikerverkopen door onze onderne-
mingen. De situatie van de telers van de Tiense is de minst benijdens-
waardige van het land, ondanks de betaling van een prijstoeslag.

Dezelfde planter zal zich ook herinneren dat twee fabrieken, namelijk 
Fontenoy en Longchamps, nooit op hun nominale capaciteit hebben 
gewerkt. De redenen voor deze ondercapaciteit zijn blijkbaar niet de-
zelfde voor de twee fabrieken. In beide gevallen is een serieuze analyse 
tijdens de intercampagne noodzakelijk, met als gewenst resultaat de 
nodige middelen om ze opnieuw performant te maken. Het hoeft 
geen betoog dat deze abnormale en ongekende verlenging van de 
campagne financieel nadelig is voor de hele suikerfilière (telers, trans-
porteurs, industriëlen). Het moet in ieder geval uitzonderlijk blijven, 
anders leidt het tot een totaal verlies van vertrouwen tussen de ver-
schillende partners. Ditzelfde vertrouwen wordt al te zeer ondermijnd 
door de huidige grimmige economische situatie. Het lijkt me zinvol te 
herhalen dat we niet niet altijd zo’n zachte winter zullen hebben.

Laten we nu eens kijken naar de vooruitzichten voor 2020. Alle deskundi-
gen en financiële analisten hebben de afgelopen maanden aangekon-
digd dat de wereldsuikermarkt stijgt. De wereldproductie heeft een aan-
zienlijk tekort ten opzichte van het verbruik. Tot op heden is de prijsstijging 
beperkt. Dit zou verband houden met de afwachtende houding van In-

dia, dat een voorraad van 6 miljoen ton heeft en nog wacht om te expor-
teren. Concluderend kan worden gesteld dat de daling van de voorraad/
consumptieverhouding gunstig is voor de stijging van de prijzen.

We noteren op de Europese markt ook spotprijzen (dagelijkse 
niet-gecontracteerde suikerverkoop) boven 400 euro, of zelfs 450 
euro. De definitieve sluiting van verschillende Europese suikerfa-
brieken en de stopzetting van de suikerbietteelt door een aanzien-
lijk aantal landbouwers die geen koper vinden, zullen de daling van 
de Europese suikerproductie in 2020 accentueren. Voor het tweede 
jaar op rij zal Europa hoogstwaarschijnlijk een netto-importeur van 
suiker zijn. Binnen die context zouden de bietenprijzen eindelijk 
lonend moeten zijn en de meest geduldigen moeten belonen.

Via de actie van CIBE en samen met haar Europese collega’s, probeert 
CBB invloed uit te oefenen op de Europese Commissie om ervoor te zor-
gen dat de juiste lessen worden getrokken uit deze vreselijke suikercrisis. 
Samen zullen we adequate initiatieven moeten vinden om te voorko-
men dat dit betreurenswaardige scenario zich herhaalt. Dit wordt een 
complexe oefening, want er zijn verschillende elementen die voor of te-
gen onze sector pleiten. Om te beginnen is de brexit onvermijdelijk ge-
worden en kan dit ons een afzetmarkt van 500.000 ton suiker kosten. Het 
is te hopen dat de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk in 
staat zijn een vrijhandelsovereenkomst te sluiten waarin ook suiker 
wordt opgenomen. Het antwoord zal over een of twee jaar bekend zijn.
Dan is er de komende hervorming van het GLB en vooral de financie-
ring ervan, die drastisch dreigt te worden verminderd. De nieuwe 

Commissie heeft haar nieuwe prioriteiten aangekondigd en 
in het bijzonder haar groene pact voor de EU, The European Green 
Deal. Het Green Deal kan een kans zijn voor de bio-economie en de 
biobrandstoffen, maar ook een bedreiging voor de financiering van 
het GLB en dus voor het landbouwinkomen. De Commissie zal sterk 
worden beïnvloed door een nieuw parlement dat zeer gevoelig is voor 
de argumenten van milieuactivisten. De lidstaten zijn voorstander van 
de Green Deal, waarbij sommigen vragen om rekening te houden met 
hun nationale bijzonderheden. Nieuwe uitdagingen genoeg, maar ze 
moeten de verschillende bedreigingen, zoals de bilaterale overeen-
komsten (Mercosur, Ceta), agribashing, beperkingen op het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, niet verdoezelen.

Tot slot, wil ik u eraan herinneren dat 2020 zeker een cruciaal jaar zal 
zijn voor de voortzetting van het CoBT-project en de beslissing om de 
suikerfabriek in Seneffe te bouwen. Het Belgische suikerlandschap zou 
sterk kunnen veranderen, net als onze syndicale bietenstructuren.  

Ongeacht de uitkomst van dit dossier en in het licht van de vele 
uitdagingen die moeten worden aange-
gaan, moeten de Belgische planters 
meer dan ooit, de toekomst samen 
aanpakken om het voortbestaan 
van hun beroep te waarborgen.

Marcel Jehaes
Voorzitter CBB
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Voorlopige balans van de campagne 2019/20
De bietencampagne 2019/20 is nog niet 
afgerond, maar uit de cijfers meegedeeld 
op 5 januari, kunnen we afleiden dat de 
suikerbietoogst zeer goed is, dankzij een 
uitstekende wortelopbrengst (± 88 ton/
ha), met een gemiddeld suikergehalte van 
± 17,7°Z. Hierdoor wordt een gemiddelde 
witsuikeropbrengst per hectare verwacht 
van 15,5 ton/ha.

Het ingezaaide areaal in 2019 (57.480 ha) nam met 10 
procent af ten opzichte van vorig jaar. TS zal waar-
schijnlijk als eerste stoppen (normaal op 29 januari) 
en dan pas ISCAL (normaal op 5 februari). Dit betekent 
een campagnerecordtijd van 140 dagen bij TS en 136 
dagen in Fontenoy.

De tabel geeft per fabriek de belangrijkste cijfers of 
voorlopige gegevens omtrent suikergehalte, tarra en 
drogestofgehalte pulp, voor de campagne 2019/20.

Op 05/01/2020 Fontenoy Longchamps Tienen TS BELGIË

Suikergehalte 17,65 17,72 17,71 17,71 17,70
Totale tarra 13,39 6,01 5,12 5,59 -
Grondtarra 5,69 5,86 4,93 5,42 5,52
Niet-conforme bieten  - 4 3 4 -
-zelfvervoer - 5 4 5 -
-valse as - 4 4 4 -
-fabrieksvervoer - 4 3 4 -

Koptarra Groentarra

op BRUTO 7,70 0,15 0,19 0,17 -
op NETTO 8,16 - - - -
1 = % brutogewicht

NB 
Iscal Ontkopte bieten

Koptarra: groen en rotte bieten

TS Hele bieten

DS Pulp Fontenoy Longchamps Tienen TS BELGIË
Natte pulp 10,17 10,35 - 10,35 10,28
Perspulp 23,23 23,84 24,54 24,17 23,94

Bron : TS, IS, CBB
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Iscal: Een meer eerlijke verdeling van de waarde
Sinds enkele maanden onderhandelt CoCo Iscal met de 
fabriek over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) 
voor de campagnes 2020 en 2021. In onze vorige edities 
kwam u meer te weten over de stand van zaken van de 
onderhandelingen: een meer eerlijke verdeling van de 
toegevoegde waarde, het verschuiven van de premies 
late levering, de verhoging van de premies vroege leve-
ring en de gelijkschakeling van de contracten A, B en C. 
Iscal en uw vertegenwoordigers hebben een akkoord 
bereikt en het IPA 2020-22 wordt nu in tekst omgezet.

1. De vergoeding van het C-contract
Het systeem van A-, B- en C-contracten is nog steeds van toepassing. De 
contracten A en B komen overeen met de participatie (A = 85% en B = 15%). 
Alle planters hebben de keuze om al dan niet contract B te produceren, zon-
der dat dit gevolgen heeft voor de participatie of de prijs. Planters die zich 
binnen een straal van 50 km rond de fabriek bevinden, krijgen de mogelijk-
heid om een extra contract C af te sluiten, los van hun participatie.

Voor de komende twee campagnes zullen alle geleverde bieten binnen 
contract (A, B en C) in aanmerking kunnen komen voor de meerprijs 
(indien van toepassing). Dit werd gevraagd door CoCo Henegouwen-Is-
cal sinds het begin van het bestaan van contract C. Hierop werd einde-
lijk ingegaan. Als tegenprestatie zullen de niet-gecontracteerde B-bie-
ten ook een meerprijs ontvangen. 

De totale hoeveelheid C-contracten aangegaan door Iscal zal beperkt 
blijven tot de hoeveelheid bieten die aan Suiker Unie wordt verkocht 
plus de hoeveelheid niet-geproduceerde B-contracten. Bovendien zul-
len de individueel toegekende C-contracten worden beperkt tot maxi-
maal 20 procent van de participatie. 

Het is belangrijk eraan te herinneren dat, wat het recht op de meerprijs 
betreft, ten minste 70 procent van de gecontracteerde suikerbieten (be-
halve bij weer- of andere calamiteiten) moet worden geleverd om in 
aanmerking te komen voor de integrale meerprijs van 100 procent, an-
ders wordt de meerprijs alleen ontvangen op de werkelijk geleverde 
hoeveelheden. 

Bovendien, we herhalen dat 90 procent van de oppervlakte, berekend op 
basis van de gemiddelde opbrengst van de laatste vijf jaar, moet worden 
ingezaaid voor alle afgesloten contracten. Als dit niet het geval is, neemt 
de planter het risico dat de dynamiekregels worden toegepast.

2. Een juistere waardeverdeling –  
aanpassing van de suikerbietprijs
De bietenprijs wordt aangepast en is nog steeds gekoppeld aan de sui-
kerverkoopprijs van Iscal.
- Onder de suikerprijs van 390 €/ton is de prijsschaal identiek aan het 

vorige IPA. De verdeling 44,268 procent voor de planters en 55,623 
procent voor de fabrikant blijft dus behouden.

- Tussen een prijs van 390 €/ton tot 409 €/ton wordt ook het plateau 
van 29,84 €/ton aan 17,5°Z gehandhaafd en tussen 404 €/ton en 409 
€/ton, gaat 2,50 euro naar de planterspot volgens de verdeling 50/50 
planter/fabrikant. 

- Tussen de 409 €/ton en 472 €/ton wordt de bietenprijs verhoogd en 
de verdeling van de meerprijs is 20 procent voor de planter en 80 
procent voor de fabrikant. Als de suikerprijs bijvoorbeeld 420 €/ton 
bedraagt, zal de basisprijs voor de bieten 2020 onder contract 30,21 
€/ton bedragen, tegenover 29,84 €/ton in het vroegere akkoord.

- Tussen 472 en 510 euro is de prijs identiek als in het IPA van 2019.
- Boven 510 euro is de prijs lager dan deze die van toepassing geweest 

zou zijn in het IPA 2019.

Met deze nieuwe prijsformule verzekert CoCo Iscal de bietenprijs en 
zorgt het voor een betere verdeling van de waarde tussen 390 en 472 €/
ton. Boven een suikerprijs van 510 €/ton zullen de bieten echter minder
worden betaald als vroeger.

Gezien de waardeverdeling gebeurt vanaf een suikerprijs van 404 €/ton, 
zal de planterspot veel sneller worden gevuld en wordt de enveloppe 
groter.

3. Het verschuiven van de premies late leve-
ring
De premie late levering van 9 tot 20 december vervalt. Vanaf 21 decem-
ber wordt een premie toegekend die met 0,10 €/ton per dag verhoogt. 
In vergelijking met het oude systeem zijn de premies lager tussen 21 
december en 9 januari en hoger vanaf 10 januari (zie tabel 1). 

vervolg op pagina 6

Planters die zich binnen een straal van 50 km rond 
de fabriek bevinden, krijgen de mogelijkheid om 
een extra contract C af te sluiten, los van hun par-
ticipatie.
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Tiense Suiker: Interprofessioneel akkoord 2020
Een gegarandeerde minimumprijs voor 70 procent van de gecontracteerde productie
De Waardeverdelingscommissie (WVC) onderhandelde 
meer dan 9 maanden over het interprofessionele ak-
koord TS voor de bieten 2020. Na lange discussies liggen 
de grote lijnen definitief vast en wordt het akkoord mo-
menteel op papier gezet. Hoe kwam dit akkoord tot 
stand en hoe verliepen de onderhandelingen?

Wie onderhandelt?
Het Coördinatiecomité van de planters van Haspengouw (CoCo Has-
pengouw) is de bietenstructuur die werd aangesteld voor het onder-
handelen/bespreken van de verschillende overeenkomsten met TS. 
Het bestaat uit negen planters van Fédé-RT (benoemd door de Raad 
van Bestuur van Fédé-RT) en drie planters van het Verbond-TS. De se-
cretarissen van Fédé-RT en van het Verbond-TS zijn ook aanwezig, 
evenals de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van 
CBB. Voor de bespreking van de prijzen en het IPA komt een comité 
van onderhandelaars, de WVC (Waardeverdelingscommissie), bijeen 
met TS. Deze commissie bestaat uit vijf bestuurders van CoCo Has-
pengouw, de voorzitter, de secretaris-generaal en de adjunct-secreta-
ris-generaal van CBB. Ze brengt verslag uit aan CoCo Haspengouw 
over wat er werd besproken en deze laatste neemt de definitieve be-
slissingen. De leden van de WVC hebben een geheimhoudingsplicht, 
maar naarmate de onderhandelingen vorderen, is er altijd een mo-
ment waarop ze die geheimhouding moeten laten varen om de voor-
stellen die op tafel liggen, toe te lichten.

Waarom onderhandelen?
Sinds de GMO-wijziging in 2017 is er in de biet-suikersector heel wat 
veranderd: er is geen minimumprijs en geen productiequotum meer. 
Anderzijds moeten de leverings- en aankoopvoorwaarden voor de 
bieten nog steeds worden geregeld via interprofessionele akkoorden. 
Maar wat vroeger nationale regels waren, zijn nu besprekingen per 
industrieel geworden. Europa legt ten dele op wat in de contracten en 
in het IPA moet worden opgenomen, zoals: prijzen, het bestaan van 
vroege en late premies, suikergehalte, regels voor pulp, regels voor de 
bemonstering en methoden voor de bepaling van het brutogewicht, 
de tarra en het suikergehalte (ontvangstrichtlijn),... 

Wat de regels voor de waardeverdeling betreft, staat Europa besprekin-
gen toe, maar geeft het de planters weinig onderhandelingsmogelijk-
heden. Dit is een van de redenen waarom de onderhandelingen met TS 
moeilijk verliepen, omdat we maar weinig pressiemiddelen hebben om 
de industrieel te dwingen de bietenteler een lonende prijs toe te ken-
nen. We bevinden ons dus in een ongunstige machtspositie als het gaat 
om het bespreken van prijzen. Ook het mededingingsrecht verhindert 
ons vaak om verder te gaan in de onderhandelingen, met name als het 
gaat om het collectief bespreken van de hoeveelheden.

De belangrijkste punten van het akkoord 
2020 toegelicht
1. De prijs
Het prijssysteem dat TS voorstelt is veranderd. Een gegarandeerde mini-
mumprijs, die hoger is dan in de vorige overeenkomsten, wordt toege-
kend voor 70 procent van de productie als de planter in 2020 en als het 
eenmaal zover is, in 2021 (de verbintenis is dus maar geldig voor een 
periode van één jaar) minstens zijn basiscontract 2019 aangaat. Voor de 
overige 30 procent van de productie ligt de prijs iets lager dan in 2019. 
De planters die hun basiscontract 2019 niet contracteren in 2020 en 
2021, worden betaald op basis van  de prijsschaal 30 procent.

De 70 procent wordt berekend op basis van de totale gecontracteerde 
hoeveelheid die geleverd is (basiscontract en bijkomend contract) en 
dit op voorwaarde dat er voldoende hectaren zijn ingezaaid. Bijvoor-
beeld: 
- Contract van 1.000 ton, 700 ton geleverd: 490 ton wordt betaald 

met de 70 procent-prijs en 210 ton met de 30 procent-prijs.
- Contract van 1.000 ton, 1.100 ton geleverd: 700 ton wordt betaald 

met de 70 procent-prijs, 300 ton met de 30 procent-prijs en de laat-
ste 100 ton als buitencontract.

Op de grafiek zien we het verschil tussen de prijs 2019 en de toekom-
stige prijs 2020. Het betreft “all-inprijzen” (d.w.z. een gemiddelde prijs 
inclusief premies, vergoedingen, boetes en pulp) voor bieten aan 
18°Z. We zien dus dat bij een suikerprijs beneden de 400 euro de ge-
middelde prijs 2020 hoger is dan in 2019; bij een suikerprijs tussen 
400 en 550 euro is de prijs 2020 iets lager en bij een suikerprijs boven 
550 euro is de prijs 2020 hoger.

Suikerprijs 
SZ4

Prijs 2020 
 - 70 %

Prijs 2020 
 - 30 %

Gemiddelde 
prijs 2020

250,00 € 28,24 € 17,54 € 25,03 €

300,00 € 28,24 € 20,04 € 25,78 €

350,00 € 28,24 € 22,54 € 26,53 €

400,00 € 28,24 € 25,04 € 27,28 €

420,00 € 28,24 € 28,24 € 28,24 €

450,00 € 30,04 € 30,04 € 30,04 €

500,00 € 33,04 € 33,04 € 33,04 €

550,00 € 37,43 € 37,43 € 37,43 €

600,00 € 42,53 € 42,53 € 42,53 €

650,00 € 47,63 € 47,63 € 47,63 €

700,00 € 52,73 € 52,73 € 52,73 €

De volledige prijsschaal “all-in” staat vermeld in de volgende tabel.

Het is belangrijk te vermelden dat vanaf een suikerprijs van 420 euro, 
de twee prijsschalen (70 – 30 procent) opnieuw samenvallen en dat 
het contracteren van de referentie 2019 in 2020 en 2021 geen impact 
meer heeft op de prijs. Bovendien tekent geen enkele planter een con-
tract voor meerdere jaren. Het is op het ogenblik van de betaling van 
de minimumprijs in juni 2021 dat zal worden beoordeeld of de planter 
de equivalente hoeveelheid “basiscontract 2019” heeft ingezaaid voor 
2021 en dus of hij recht zal hebben op deze minimumprijs.

Wat de referentie “basiscontract 2019” betreft, kunnen uitzonderingen 
worden toegestaan: bijvoorbeeld als de planter op pensioen gaat, de 
hoeveelheid vermindert omdat hij overschakelt op bio, of als zijn be-
drijfsoppervlakte afneemt (onteigening,...) of als hij een overnemer 
vindt. Deze verschillende gevallen zullen binnen de Paritaire Commis-
sie worden geëvalueerd. Deze Commissie bestaat uit planters (Fé-
dé-RT heeft recht op 5 vertegenwoordigers, 4 voor Longchamps en 1 
voor Tienen), de twee secretarissen en vertegenwoordigers van TS. 
Momenteel komt ze in maart bijeen om de toekenning van bijkomen-
de contracten te evalueren, verslag uit te brengen over tekortkomin-
gen bij de levering en de toepassing van de dynamiek. In de toekomst 
zal een Paritaire Commissie samenkomen in juni 2021 om te bepalen 
wie recht heeft op de minimumprijs op basis van de inzaai 2021.

Hieronder vindt u voorbeelden van voorwaarden voor de toekenning 
van de minimumprijs. Men vertrekt van het principe dat de planter 
een basiscontract had van 1.000 ton aan 18°Z in 2019, dat de suiker-
prijs 400 euro bedraagt en dat het “all-inprijzen” aan 18°Z betreft.
A. De planter contracteert 1.000 ton in 2020 en nogmaals 1.000 ton in 

2021. Hij zal worden betaald voor zijn bieten 2020: 700 ton aan 
28,24 €/ton en 300 ton aan 25,04 €/ton.

B. De planter contracteert 1.000 ton in 2020, maar besluit in 2021 te 
verminderen en vindt een overnemer. Hij wordt betaald voor zijn 
bieten 2020: 700 ton aan 28,24 €/ton en 300 ton aan 25,04 €/ton.

C. De planter contracteert 1.000 ton in 2020, maar besluit in 2021 te 
minderen en vindt geen overnemer. Hij wordt betaald voor zijn bie-
ten 2020: 1.000 ton aan 25,04 €/ton.

D. De planter contracteert 700 ton in 2020. Hij wordt betaald voor zijn 
bieten 2020: 700 ton aan 25,04 €/ton

De prijs die in het contract wordt weergegeven zal een “all-inprijs” zijn, 
d.w.z. premies, boetes, vergoedingen en pulp inbegrepen. Iedereen 
zal zijn rekening moeten maken om zijn individuele prijs te kennen. 
Opgelet, in bovenstaande voorbeelden, zal de planter dus niet echt 
deze prijs ontvangen, maar zijn prijs zal afhangen van de individuele 
resultaten (premies, boetes, vergoedingen).

Ontleden wij nu deze prijs:

Prix 2020 
- 70%

Prix 2020 
- 30%

Prix moyen 
2020

“All-inprijs” aan een 
suikerprijs van 400 €/ton 28,24 €/ton 25,04 €/ton 27,28 €/ton

Premies vroege en late 
levering 0,75 €/ton 0,75 €/ton 0,75 €/ton

Afdekvergoeding 0,40 €/ton 0,40 €/ton 0,40 €/ton

Boete grondtarra -0,50 €/ton -0,50 €/ton -0,50 €/ton

Premie “Minimumprijs” 3,20 €/ton - 2,89 €/ton

Basisprijs aan een 
suikerprijs van 400 €/ton 24,39 €/ton 24,39 €/ton 24,39 €/ton

Aan het dubbele prijssysteem (70 - 30 procent) moet een voordeel van 
0,50 euro per ton worden toegevoegd voor het basiscontract en voor 
de eerste 10 procent ten opzichte van de rest van het bijkomend con-
tract. Zo wordt bij een prijs van 400 €/ton suiker, de basisprijs 24,4525 
€/ton voor de bieten in basiscontract en de eerste 10 procent van het 
bijkomend contract en 23,9525 €/ton voor de rest van het bijkomend 
contract.

2. Prijstoeslag
De prijstoeslag blijft mogelijk voor het volledige tonnage onder con-
tract en met een verschil tussen het basiscontract en het bijkomend 
contract (ongeacht het hierbovenvermelde verschil). Dit verschil zal 
maximaal 1 euro bedragen tussen beide contracten.

3. Suikergehalte
De contracten 2020 zullen gebaseerd zijn op 18°Z (de tonnage aan 
17°Z wordt dus herleid tot 18°Z), zodat 1.000 ton aan 17°Z, 944,44 ton 
aan 18°Z wordt. De participatie-aandelen zullen dus ook worden aan-
gepast: 1 ton aan 17°Z = 12,61 euro en 1 ton aan 18°Z wordt 13,35 
euro.

De prijs werd aangepast aan dit nieuwe suikergehalte. Er is dus geen 
prijsverlaging door het nieuwe suikergehalte. De toeslagen/inhoudin-
gen zijn ± 0,09 procent vanaf 18°Z.

4. De grondtarraboete
Het transport van grond wordt niet meer ten laste genomen, maar er 
is een grondtarra-boete van 10 €/ton grond (tegen 6 €/ton grond en 
4,6 €/ton grond voor het transport in 2018). Er is dus een licht voor-
deel ten opzichte van de afgelopen twee jaar. De spil blijft behouden 
op 1 procent.

5. Wijziging voor het bijkomend contract
De transportkosten (gemutualiseerd en begrensd op 4 euro) voor het 
bijkomende contract worden afgeschaft, evenals de premie van 4 
euro. Het is dus een bijna nuloperatie.
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6. Een aangepast voorschot
Tijdens de campagne, wordt een voorschot van 18 euro aan 18°Z 
betaald. Net als in 2019 wordt dit elke maand betaald tijdens de 
campagne voor de bieten van de maand ervoor. De definitieve prijs zal 
in juni worden betaald.

7. Boete van 3 euro
De vroegere boete van 1,50 €/ton voor onvoldoende inzaai wordt verhoogd 
tot 3 €/ton. Deze boete wordt toegepast als de planter zijn gecontracteerde 
hoeveelheid niet levert en bewust niet genoeg hectares heeft ingezaaid om 
zijn contract na te komen. Zo moet een planter die een contract heeft van 
1.000 ton met een referentieopbrengst van 80 t/ha aan 18°Z, 12,5 ha inzaaien. 
- Hij zaait 12,5 ha en levert 700 ton: geen boete.
- Hij zaait 10 ha en levert 1.000 ton: geen boete. 
- Hij zaait 10 ha en levert 700 ton: hij zal een boete moeten betalen 

van 3 €/ton op de geleverde 700 ton.

Concluderend kan worden gesteld dat TS voor het eerst sinds 2017 zijn 
prijsschaal heeft aangepast en dat de onderhandelingen hebben geleid 
tot een doorbraak op het gebied van de prijs. De gegarandeerde mini-
mumprijs geeft de planters zekerheid bij een daling van de suikerprijs. 
Anderzijds is, tussen 400 en 550 €/ton suiker, de voorgestelde prijs in 
2020 iets lager dan in 2019. De inspanning van TS had groter kunnen zijn 
en een prijsschaal zoals in 2019 (tussen 400 en 550 euro) zou welkom zijn 
geweest. Bovendien hekelt CoCo Haspengouw nog steeds het gebrek 
aan transparantie omtrent de SZ4-prijs en vindt het het “all-inprijssys-
teem” onduidelijk voor de telers. CoCo Haspengouw is tevreden met het 
prijsverschil tussen het basiscontract en het bijkomend contract en wil 
die lijn graag blijven volgen bij toekomstige onderhandelingen.

De prijzen moeten zich herstellen, anders is de bietenteelt niet meer 
rendabel! De operatoren op de suikermarkt verwachten dat de suiker-
voorraden op de wereldmarkt en op de Europese markt lager zullen 
uitvallen. Bovendien kunnen we hopen dat de herstructurering van 
Südzucker en de bereidheid om niet langer tegen lage prijzen op de 
wereldmarkt te verkopen, zoals tijdens de afgelopen twee jaar, gunstig 
zal uitvallen. Alle indicatoren lijken dus in het groen te staan voor een 
stijging van de prijzen op de suikermarkt. 

Resolutie van het EU Pollinators Initiative aangenomen 

De resolutie van het EU Pollinators Initiative werd op 18 december 
aangenomen door de plenaire vergadering van het Europees Parle-

ment. Het is niet verbazingwekkend dat dit allesbehalve in het voordeel 
van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is. In de resolutie wordt name-
lijk gewezen op de schadelijke ecologische gevolgen van bepaalde ge-
wasbeschermingsmiddelen, met name voor bestuivers, en op het be-
staan van synergieën tussen fungiciden en insecticiden, waardoor de 
acute toxiciteit ervan zou verdubbelen. 

Hoewel deze resolutie niet bindend is, zal de politieke druk op verschillende 
instanties hoogstwaarschijnlijk toenemen. In de eerste plaats op de Europe-
se Commissie voor wat betreft de (her)goedkeuring van werkzame stoffen, 
vervolgens op de EFSA (Europese autoriteit voor voedselveiligheid) voor de 
beoordeling van werkzame stoffen en de door lidstaten verleende nood-
toelatingen, vervolgens op de lidstaten voor de (her)goedkeuring van GBM 
en het verlenen van noodafwijkingen en ten slotte op de landbouwers voor 
wat betreft het gebruik van goede landbouwpraktijken. 

De gevraagde maatregelen zijn onder meer de uitbreiding van het ver-

bod op imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam tot alle GBM van de 
neonicotinoïdenfamilie, de verplichting voor professionele gebruikers 
van pesticiden om registers bij te houden over het gebruik van pestici-
den met de naam van het gewasbeschermingsmiddel gedurende drie 
jaar, het tijdstip, het toepassingspercentage en de zone en het gewas 
waarop het product is gebruikt, of om systematisch het advies en de 
analyse van de EFSA te vragen in geval van het verlenen van een nood-
vergunning binnen een lidstaat. 

Bovendien wordt in de resolutie opgemerkt dat het verminderen van de 
afhankelijkheid van pesticiden een belangrijke doelstelling is voor een 
duurzaam gebruik van pesticiden. Zij benadrukt dat een pesticiden-
reductieplan, met duidelijke doelstellingen en een stappenplan zou 
moeten worden opgenomen in een nationaal actieplan van elke lid-
staat en dat de pesticidenreductie zou moeten worden gedefinieerd als 
een «gemeenschappelijke indicator» om het succes te controleren. In 
dit verband lijkt de verdere ontwikkeling van methoden voor de bestrij-
ding van ongedierte die onschadelijk zijn voor bestuivers, nog steeds 
geen inhoud te hebben. 

Wat moet u doen als u een basicontract  
overdraagt?
In het participatiesysteem moet het aantal effecten dat 
de planter bezit evenredig blijven met het basiscontract 
bij de Tiense.

Voor overdrachten vanaf de campagne 2020 wordt het basiscontract, net 
als in het nieuwe interprofessionele akkoord, uitgedrukt in tonnen aan 18°Z. 
De evenredigheidsregel die de financiële inspanning per gecontracteerde 
ton bieten bepaalt, is dus gewijzigd volgens een regel van drie: 12,61 €/t x 
18/17). De evenredigheidsregel, die gelijk was aan 12,61 euro per ton bieten 
basiscontract aan 17°Z, wordt 13,35°Z per ton basiscontract aan 18°Z.

Bij overdracht van een basiscontract voor de bietenlevering, vermindert 
de planter die een basiscontract afstaat zijn participatie; diegene die 

overneemt, verhoogt ze. De eenvoudigste oplossing is een rechtstreek-
se overdracht tussen planters aan de hand van een formulier voor over-
dracht van participatie-effecten SOPABE-T.

Wij raden u ook aan om met de planter-overlater ook te onderhandelen 
over de overname van de overeenstemmende effecten SOPABE-T. Gelie-
ve de documenten met betrekking tot de overdracht van basiscontract 
in te vullen samen met het formulier voor de overdracht van effecten. 

Als er geen overnemer is, als u uw basiscontract wilt stopzetten of ver-
minderen, zijn er formulieren voor de terugbetaling van de participatie 
beschikbaar bij de suikerfabriek (landbouwkundige dienst) of bij SOPA-
BE-T (02/551.11.78). 
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Deze operatie is neutraal voor Iscal, maar verhoogt de inkomsten die 
aan de planterspot worden toegekend, zodat het mogelijk is om meer 
premies vroege levering uit te keren.

Het bedrag dat vrijkomt voor de verhoging van de premies vroege leve-
ring zal afnemen naarmate de campagne vordert. Het IPA-premiestelsel 
2018-20 blijft de referentie voor het overgedragen bedrag. Als de fabri-
kant bijvoorbeeld 11.800 ton per dag verwerkt en de campagne eindigt 
op 10 januari, zal ± 70.000 euro worden overgemaakt naar de planters-
pot voor de premies vroege levering. Als de campagne op 24 januari 
eindigt, wordt slechts ± 45.000 euro overgemaakt.

4. Een potentiële verhoging van de premies 
vroege levering
Dankzij een meer gevulde planterspot en de verschuiving van de pre-
mies late levering, zal het vanaf nu mogelijk zijn om, indien nodig, de 
premies vroege levering te verhogen. Het vastleggen van de supple-
mentaire premies vroege levering zal aan het einde van de campagne 
worden overeengekomen op basis van de opbrengst per hectare en het 
suikergehalte. Het doel is het verschil in financiële opbrengst per hecta-
re tussen vroege, gemiddelde en late leveringen te verminderen, uiter-
aard in overeenstemming met het beschikbare budget.

5. Afdekvergoeding
De premie voor het vrijwillig afdekken op initiatief van de planter (0,40 
€/ton) wordt afgeschaft. Deze premie werd slechts door een zeer klein 
aantal planters gebruikt; weinig planters dekken hun hopen af als de 
fabriek dit niet vraagt.

De premie voor het vrijwillig en/of verplicht afdekken op vraag van de 
fabrikant (0,6 euro van de planterspot/ 0,5 euro van de fabrikant) blijft 
gehandhaafd.

Vanaf de volgende campagne zullen er testen worden uitgevoerd om 
het mechanisch afdekken te optimaliseren.

6. Een extra planterspot als de campagne te 
lang duurt
CoCo Iscal heeft ook verkregen dat een te lange campagneduur gevol-
gen kan hebben voor de suikerfabrikant. Als de campagne meer dan 
110 dagen duurt en te wijten is aan de fabrikant, wordt een deel van 
de toegevoegde waarde gestort in een extra planterspot. Dit bedrag, 
dat overeenkomt met het verschil tussen de formule van 20 procent 
en dezelfde formule van 25 procent (zoals oorspronkelijk gevraagd 
door Coco Iscal), zal aan de planterspot worden toegekend voor een 
suikerprijs tussen 409 en 472 €/ton, ten belope van 7,5 procent van dit 
budget voor elke extra campagnedag. De campagneperiode van 110 
dagen komt overeen met de tijd die nodig is voor de verwerking van 
de bieten die bij Fontenoy onder contract worden geproduceerd (in 
principe 1,3 miljoen ton). 

Deze maatregel heeft geen directe gevolgen voor de planter, maar 
maakt het mogelijk de suikerraffinaderij te bestraffen als het verkoop-
seizoen te lang duurt. Deze enveloppe wordt herverdeeld onder de 
planters in de vorm van extra premies vroege of late levering.

Alle andere punten die hier niet zijn opgenomen, blijven uiteraard van 
toepassing in het nieuwe IPA.

Alles bij elkaar kan worden gesteld dat CoCo Henegouwen-Iscal deze 
overeenkomst vrij evenwichtig vindt. Iscal Sugar heeft naar onze eisen 
geluisterd en de onderhandelingen verliepen respectvol. Na een jaar 
van financiële verliezen voor het merendeel van de planters was het 
nodig om hen door een correcte vergoeding enige hoop te bieden om 
de bietenteelt in stand te houden. Deze overeenkomst is geldig voor 
een periode van twee jaar, waarbij het hoog tijd wordt dat de fabriek 
zich aanpast aan de 21e eeuw en overschakelt op de ontvangst van 
hele bieten. 

 Vertaling tekst Judith Braconnier, 
Secretaris CoCo Henegouwen-Iscal

Iscal: Een meer eerlijke verdeling van de waarde

Tabel 1 Premies late levering (€/t)
IPA 2019 IPA 2020-21

09/12/2019 0,09 €
10/12/2019 0,11 €
11/12/2019 0,13 €
12/12/2019 0,15 €
13/12/2019 0,17 €
14/12/2019 0,19 €
15/12/2019 0,21 €
16/12/2019 0,23 €
17/12/2019 0,25 €
18/12/2019 0,27 €
19/12/2019 0,29 €
20/12/2019 0,37 €
21/12/2019 0,45 € 0,10 €
22/12/2019 0,54 € 0,20 €
23/12/2019 0,62 € 0,30 €
24/12/2019 0,70 € 0,40 €
25/12/2019 0,78 € 0,50 €
26/12/2019 0,86 € 0,60 €
27/12/2019 0,95 € 0,70 €
28/12/2019 1,03 € 0,80 €
29/12/2019 1,11 € 0,90 €
30/12/2019 1,19 € 1,00 €
31/12/2019 1,27 € 1,10 €
01/01/2020 1,36 € 1,20 €
02/01/2020 1,44 € 1,30 €
03/01/2020 1,52 € 1,40 €
04/01/2020 1,60 € 1,50 €
05/01/2020 1,68 € 1,60 €
06/01/2020 1,76 € 1,70 €
07/01/2020 1,84 € 1,80 €
08/01/2020 1,93 € 1,90 €
09/01/2020 2,01 € 2,00 €
10/01/2020 2,09 € 2,10 €
11/01/2020 2,17 € 2,20 €
12/01/2020 2,25 € 2,30 €
13/01/2020 2,33 € 2,40 €
14/01/2020 2,42 € 2,50 €
15/05/2020 2,50 € 2,60 €
16/01/2020 2,58 € 2,70 €
17/01/2020 2,66 € 2,80 €
18/01/2020 2,74 € 2,90 €
19/01/2020 2,83 € 3,00 €
20/01/2020 2,91 € 3,10 €
21/01/2020 2,99 € 3,20 €
22/01/2020 3,07 € 3,30 €
23/01/2020 3,15 € 3,40 €
24/01/2020 3,23 € 3,50 €



1. Klimatologisch overzicht van 2019 : een warm, zonnig en relatief 
droog jaar  
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), is het jaar 2019 gekenmerkt door : 

• hoge gemiddelde temperaturen. 2019 is het vierde warmste jaar te Ukkel sinds het begin 
van de metingen (dit is in 1833). Het einde van elke zomermaand werd telkens gekenmerkt 
door een hittegolf. Tijdens de tweede hittegolf werd een nieuw absoluut record van hoogste 
temperatuur verbroken voor België; 

• de neerslagtotalen liggen dicht bij de normale waarden maar met een zomerse droogte 
periode. De gevallen neerslag is variabel tussen de verschillende regio’s ; 

• zonniger dan normaal. de zonneschijnduur is in de meeste maanden boven het gemiddel-
de, wat zorgt voor een vijfde plaats in de rij van de zonnigste jaren sinds 1981.  

Januari en Februari waren gemiddeld redelijk warm hoewel de gemiddelde temperaturen van 
januari iets lager lagen dan normaal. Maximale recordtemperaturen werden in februari geregi-
streerd. Een extreem vroege eerste « lentedag », dag met een maximumtemperatuur hoger dan 
20°C, werd waargenomen op 26 februari. Op gebied van de neerslag viel er iets meer voor het 
neerslagtotaal dan de normaalwaarde (235.8mm, normaal 220.5mm).  

De gemiddelde temperatuur van de afgelopen lente (maart, april, mei) ligt zeer dicht bij haar 
normale waarde (10.5°C, normaal 10.1°C), en de neerslag (176.5mm, normaal 187.8mm) dicht bij 
de norm. Maart en april waren warmer dan gemiddeld. Daarentegen was mei eerder een koude 
maand.  In maart viel er iets meer neerslag dan normaal terwijl april en mei eerder droog waren. 

De zomer (juni, juli en augustus) was warmer dan gemiddeld met hittegolven. De gemiddelde 
zomertemperatuur te Ukkel was 19.1°C, voor een normaalwaarde van 17.6°C. Op 25 juli, dag met 
de recordtemperatuur, was de maximum temperatuur gemeten te Ukkel 39.7°C. De temperatuur 
van 40°C werd op deze datum op meerdere plaatsen voor het eerst overschreden. Er viel tijdens 
de zomer minder neerslag dan normaal: 198,8 mm tegenover een normale waarde van 224,6 mm, 

met een droogteperiode van midden juni tot midden juli. De zomer was veel zonniger dan nor-
maal en goed voor een tweede plaats in het rijtje van zonnigste zomers. 

De herfst (september, oktober, november) is net iets warmer dan gemiddeld (11,3°C, normaal: 
10,9°C) en met iets minder neerslag dan normaal (209,3 mm tegenover een normale waarde van 
219,9 mm). September en november waren iets droger dan gemiddeld, terwijl er in oktober meer 
neerslag viel dan normaal 

December was warmer dan normaal met een gemiddelde temperatuur te Ukkel van 5.9°C 
(normaal 3.9°C). Er werden 6 vorstdagen [min<0°C] waargenomen en geen enkele winterse dag 
[max<0°C]. 

 

 
 
2. De teeltontwikkeling tijdens de lente 

Zoals we het juist aangeduid hebben, eindigde de maand februari met enkele zeer warme dagen. 
Gecombineerd met een lage neerslaghoeveelheid konden de eerste bieten, voornamelijk in het 
cliënteel van ISCAL Sugar, uitgezaaid worden. Zaaien op een zeer vroege datum is steeds risicovol, 
zowel voor de veldopkomst als voor de schieters ! 

De eerste helft van maart telde uitzonderlijk veel neerslagdagen (praktisch elke dag), en de uitzaai 
kwam werkelijk op gang rond 25 maart, in het begin soms tussen de druppels, maar rond 20 april 
waren bijna alle bieten gezaaid bij warmere temperaturen. Een opgewarmd zaaibed en een be-
perkte regenval zorgde voor een gemakkelijke en homogene veldopkomst. Er kwamen enkel wat 
problemen voor een lichte korstvorming na de regenval van de eerste dagen van april.   

Overzicht van het teeltjaar 2019 
KBIVB vzw  IRBAB asbl  

Tabel 1: Gemiddelde waarden voor  2019. De normaalwaarden zijn gedefinieerd over de periode 
1981-2010. 

  2019 Normaal Record + Record - 
Temperatuur (°C) 11,5 10.6 11,9 9 

Hittedagen 11 3.9 13 0 

Neerslagtotaal (mm) 
789,6 852,4 1088,5 639,5 

Neerslagdagen 
182 189 248 141 

Zonneschijn (uren) 1757:30 1544:35 2020:11 1238:37 

Figuur 3: Maandelijks neerslagtotaal te Ukkel in 2019 (zwarte lijn) en normaalwaarden te Ukkel 
(rode lijn) volgens de metingen van het KMI  

Figuur 2 : Gemiddelde maandtemperatuur te Ukkel in 2019 (zwarte lijn) en normale tempera-
tuur te Ukkel (rode lijn) volgens de metingen van het KMI  

Figuur 1: Situering van het jaar 2019 voor de neerslag, temperatuur en zonneschijn te Ukkel volgen 
het KMI. 
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• zonniger dan normaal. de zonneschijnduur is in de meeste maanden boven het gemiddel-
de, wat zorgt voor een vijfde plaats in de rij van de zonnigste jaren sinds 1981.  

Januari en Februari waren gemiddeld redelijk warm hoewel de gemiddelde temperaturen van 
januari iets lager lagen dan normaal. Maximale recordtemperaturen werden in februari geregi-
streerd. Een extreem vroege eerste « lentedag », dag met een maximumtemperatuur hoger dan 
20°C, werd waargenomen op 26 februari. Op gebied van de neerslag viel er iets meer voor het 
neerslagtotaal dan de normaalwaarde (235.8mm, normaal 220.5mm).  

De gemiddelde temperatuur van de afgelopen lente (maart, april, mei) ligt zeer dicht bij haar 
normale waarde (10.5°C, normaal 10.1°C), en de neerslag (176.5mm, normaal 187.8mm) dicht bij 
de norm. Maart en april waren warmer dan gemiddeld. Daarentegen was mei eerder een koude 
maand.  In maart viel er iets meer neerslag dan normaal terwijl april en mei eerder droog waren. 

De zomer (juni, juli en augustus) was warmer dan gemiddeld met hittegolven. De gemiddelde 
zomertemperatuur te Ukkel was 19.1°C, voor een normaalwaarde van 17.6°C. Op 25 juli, dag met 
de recordtemperatuur, was de maximum temperatuur gemeten te Ukkel 39.7°C. De temperatuur 
van 40°C werd op deze datum op meerdere plaatsen voor het eerst overschreden. Er viel tijdens 
de zomer minder neerslag dan normaal: 198,8 mm tegenover een normale waarde van 224,6 mm, 
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10,9°C) en met iets minder neerslag dan normaal (209,3 mm tegenover een normale waarde van 
219,9 mm). September en november waren iets droger dan gemiddeld, terwijl er in oktober meer 
neerslag viel dan normaal 
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waren bijna alle bieten gezaaid bij warmere temperaturen. Een opgewarmd zaaibed en een be-
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4. Onkruidbestrijding 2019 

4.1 een succesvol onkruidbestrijdingsseizoen met weinig maar 
goed geplaatste neerslag 

Neerslag is van cruciaal belang voor een goed geslaagde onkruidbestrijding. Het onkruidbestrij-
ding seizoen van 2018 was zeer droog maar de onkruidbestrijding viel al bij al nog mee door loka-
le onweders die de werking van de herbiciden af en toe bevorderden.  

De vrees zat erin dat de start van de onkruidbestrijding in 2019 moeilijk zou verlopen gezien het 
neerslag deficit in 2018.  De tweede helft van april konden we dan ook op warme temperaturen 
rekenen en een opgewarmd zaaibed, een beperkte regenval zorgde voor een gemakkelijke en 
homogene opkomst van de bieten maar ook van de onkruiden. Samen met de bieten verschenen 
dan ook de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en was het duidelijk wanneer we dienden te 
starten met de onkruidbestrijding.  

De koude omstandigheden in de eerste helft van de maand mei remde echter de kieming van 
nieuwe onkruiden af.  Op dat moment was het resultaat van de eerste twee FAR behandelingen 
op veel percelen zeer geslaagd. Het was dan ook vaak moeilijk om te weten of men diende verder 
te gaan met de FAR behandelingen of de nieuwe kieming van onkruiden diende af te wachten.  

Zeker voor percelen met warmte minnende onkruiden zoals bingelkruid kon men zich deze vraag 
stellen.  Dit onkruid kiemde amper in de eerste helft van mei. In de tweede helft van mei steeg de 
temperatuur weer en met warmere nachten konden we stevige opkomsten van bingelkruid waar-
nemen. Het voelde soms alsof de onkruidbestrijding opnieuw diende gestart te worden. Maar 
uiteindelijk was dit niet problematisch aangezien de werking van de herbiciden goed was doordat 
er net voldoende vocht was en de onkruiden niet afgehard waren. Het was dan ook een duidelijk 
voordeel dat op het merendeel van de percelen op dat moment al wat bodemherbiciden waren 
ingezet die de opkomsten van deze onkruiden afremden.  

In de eerste helft van juni konden we rekenen op vrij regelmatige neerslag, zonder dat er echter 
grote hoeveelheden vielen. Dit was voldoende om een goede nawerking te bekomen van de 
bodemherbiciden. Dit alles leidde ertoe dat de onkruidbestrijding in 2019 bijna overal een succes-
verhaal was.  

Bijna overal, want na het onkruidbestrijdingsseizoen konden we vaststellen dat percelen waar de 
onkruidbestrijding niet 100% geslaagd was vaak percelen waren waar er overblijvende gevlekte 
scheerling of uitstaande melde waargenomen werd. Deze onkruiden blijven dan ook zeer moeilij-
ke onkruiden om te bestrijden.  

4.2 onkruidbestrijding en insectenschade in 2019 

In het eerste jaar na het algemeen gebruik van neonicotinoïden zat de vrees voor insectenschade 
die de onkruidbestrijding zou bemoeilijken er wel in. Dit zeker bij telers die het tijdperk voor de 
neonicotinoïden nog hadden meegemaakt. Hoewel er veel aardvlooien werden waargenomen in 
2019 en deze aardvlooien best wel veel lichte schade aanrichten aan de bieten leidde deze schade 
echter zeer uitzonderlijk tot selectiviteitsproblemen bij de onkruidbestrijding. We konden ook 
waarnemen dat vraatschade die al wat ouder was eigenlijk geen probleem stelde. Enkel verse 
vraatschade in grote hoeveelheid kon wat selectiviteitsproblemen geven. Op deze percelen was 
het dan ook aangeraden eerst een insecticidebehandeling uit te voeren vooraleer verder te gaan 
met de onkruidbestrijding. Bekeken over het suikerbietenareaal van België was een insecticidebe-
handeling om selectiviteitsproblemen te vermijden slechts zeer uitzonderlijk noodzakelijk.  

Op een klein aantal percelen was er insectenschade die er voor zorgde dat de stand van de bieten 
niet zo homogeen was maar die geen effect had op de uiteindelijke opbrengst maar. Dit bemoei-
lijkte de onkruidbestrijding in die zin dat men op dergelijke perceel wel wat meer aandacht moet 
besteden aan de samenstelling van het FAR mengsel en men ook rekening moet houden met de 
kleinere bieten die op het perceel aanwezig waren. Dit was uitzonderlijk het geval en dit kon 
waargenomen worden bij percelen waar wat wantsenschade was. Deze wantsenschade leidde 
ertoe dat door een steek in het hart van de bietplant enkel verdikte kiemlobben overbleven, later 
werden veel van deze bieten meerkoppig. Ook op percelen waar er een zeer hoge druk van zwarte 
bonenluis was kon een tijdelijke remming van de ergst gekoloniseerde planten worden vastge-
steld. Voor deze remmingen diende men soms ook, maar uitzonderlijk, het FAR mengsel aan te 
passen.  

Al bij al hadden de waargenomen insecten in 2019 weinig invloed op de onkruidbestrijding en 
werden weinig selectiviteitsproblemen vastgesteld.  

5. Ziekten 

Pseudomonas was de eerste waargenomen ziekte na de soms intense regens, soms met hagel, 
van einde mei en van de maand juni. Bij de aanvang van de zomer was de aanwezigheid van 
Pseudomonas niet zeldzaam, en kon verward worden met vlekjes van cercospora. Pseudomonas, 
in tegenstelling met cercospora, vergt geen enkele bestrijding. 

De echte bladschimmelziekten verschenen vanaf de eerste helft van juli, voornamelijk cercospora 
en roest. Een eerste perceel bereikt de spuitdrempel van 5 procent aangetaste bladeren door 
cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 

 

6. Groei van de bieten en opbrengst 

De staalname uitgevoerd door de suikerfabrieken vanaf einde juli - begin augustus tonen op-
brengsten die gelijk of soms lager liggen dan de bemonsteringen op dezelfde datum in 2018 of 
voor het vijfjaren gemiddelde. Begin september hebben de bieten een goede suikerrijkheid en de  
goede groei tijdens de maand augustus heeft de bieten de groeiachterstand van begin augustus 
doen inhalen.   

De gemeten bladmassa is in 2019 hoger dan deze van 2018, wat laat blijken dat de droogte een 
minder belangrijke rol speelde. Een blad(her)groei wordt toch waargenomen in percelen met een 
stikstofreserve hetzij late mineralisatie.  

De oogst start de laatste week van september met zeer hoge suikergehalten (soms boven 20°S) in 
zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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Figuur 10:   Evolutie van het aantal velden die de ziektedrempel bereiken voor één van de 
ziekten in juli en augustus, van 2016 tot 2019. 

Vanaf de laatste dagen van april en tot 12 mei kenden we een koude periode waarbij de maxi-
mum dagtemperaturen amper boven 12°C geraakten. Tijdens deze periode kennen de bieten een 
groeistilstand : de bieten blijven meer dan een week in hun bereikt 2-4-6 bladstadium voordat ze 
na 15 mei hun groei hervatten.  

3. Plagen 

Er werd weinig slakkenschade gemeld. In tegenstelling hiervan was de schade door klein wild, in 
het bijzonder hazen, wel belangrijk door de weinige neerslag. De bieten werden tot op grondni-
veau afgegrazen, kiemlobben en blad. Dikwijls groeide uit deze biet een meerkoppige biet met 
kleine blaadjes, tussen opgezwollen kiemlobben.  

Als gevolg van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden werd 74 % van het Belgisch bie-
tenareaal uitgezaaid met Force (10 g) behandeld zaaizaad. Onbehandeld zaad (zonder inscectici-
de) werd gebruikt op minder dan 1% van de percelen. De zaaizaadbehandeling met Force 10g 
heeft een goede bescherming geboden tegen de meeste bodeminsecten. Er werden enkele 
gevallen van emeltenschade gemeld met plantenverlies. Een aantasting door springstaarten, in 
een vruchtwisseling na spinazie, werd midden april vastgesteld. De schade neemt de vorm van 
langwerpige zwarte vraatschade op de bietenwortels. Ondanks de belangrijke waargenomen 
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De aanwezigheid van aardvlooien was vanaf midden mei in vele velden over het land gesigna-
leerd (eveneens in andere waardteelten). Het aantal waargenomen aardvlooien was soms specta-
culair, maar de schade die uiteindelijk voorkwam was gering. 

Aantastingen door bietenkevers waren dit jaar van weinig betekenis. Ze kwamen meestal voor 
op grotere bieten in het 6-8 bladstadium van de bieten. Bij dit ontwikkelingsstadium was geen 
insecticidebehandeling van nut omdat de bieten genoeg ontwikkeld waren.  

De eerste zwarte bonenluizen werden uitzonderlijk vroeg waargenomen in 2019, reeds in de 
laatste decade van april. Deze zwarte bladluizen hebben bieten gekoloniseerd die pas in het 2-
bladstadium waren, zelfs kiemlobstadium (figuur 4). Een aantasting zo vroeg is exceptioneel. 
Begin mei konden er in meer dan 60% van de gevolgde velden van de waarschuwingsdienst klei-
ne kolonies van zwarte bonenluizen gevonden worden. Kolonies van  zwarte bonenluizen konden 
tot bij het sluiten van de rijen gevonden worden. De schade veroorzaakt door deze vroege aantas-
ting van bonenluizen is echter miniem geweest. 

De nuttige insecten die rond midden mei in de bietenvelden kwamen in aanwezigheid van de 
zwarte bonenluizen, waren dan ook aanwezig wanneer de eerste groene bladluizen waargeno-
men werden. Lieveheersbeestjes en weekschildkevers zijn in grote aantallen waargenomen in de 
bietenvelden rond midden mei. Deze kevers zijn zeer efficiënt om ons te helpen de plaaginsecten 
te bestrijden.  

 

Rond 20 mei werd schade door de made van de van de bietenvlieg gemeld, maar zonder ernstige 
betekenis. 

 

De eerste groene ongevleugelde bladluis, overdrager van vergelingsziekte, werd begin mei 
waargenomen. Op dat ogenblik was hun aantal gering en geen enkel veld bereikte de spuitdrem-
pel. De spuitdrempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten werd voor het eerst 
bereikt tijdens de tweede decade van de maand mei. Het aantal percelen die de drempel bereik-
ten steeg nadien om het maximum te behalen rond begin juni. Op dat ogenblik bereikten enkele 
velden reeds de drempel voor de tweede maal. Een tweede behandeling was slechts in een min-
derheid van percelen nodig om een bescherming tot het sluiten de rijen te verzekeren 

Zeer lokaal, en vooral in het Westen van het land, werden vergelingsziektesymtomen vanaf de 
maand juli opgemerkt. Vanaf midden augustus—begin september kon vergelingsziekte in alle 
streken waargenomen worden. 

Een monitoring werd uitgevoerd in 365 percelen gezaaid zonder neonicotinoïden. In 38% van de  
365 velden zonder neonicotinoïden werden geen vergelingziektesymptomen waargenomen. In 
32 % van de percelen werden individuele planten met vergelingsziekte vastgesteld. In 30 % van 
de velden werden haarden vergelingsziekte waargenomen. Verschillen tussen regio’s waren dui-
delijk : het Westen van het land was meer geteisterd door vergelingsziekte dan het Oosten van 
het land. 

Aantastingen door rupsen van de nachtvlinder werden soms waargenomen. Schade, waarbij de 
bladeren opgevreten worden tussen de nerven, waren meestal aanwezig in perceelsranden. Tij-
dens de maand oktober werd meer spectaculaire schade waargenomen, maar zonder consequen-
ties. 

Het warme en droge klimaat van de zomer was gunstig voor de aanwezigheid van de bietenmot. 
De aanwezigheid was beperkt maar hier en daar kon lichte schade vastgesteld worden. De bieten-
mot geeft een kleine rups, roze doorschijnend, van een kleine centimeter die schuilt in de hartbla-
deren en in de kop van de biet. Zij voedt zich in de kop en de inplanting van de bladstelen, maar 
de vraatschade kan een ingangspoort zijn voor schimmelziekten die de wortel aantasten.   

 

 

Zeer lokaal werden eveneens aantastingen door het wortelknobbelaaltje Meloidogyne naasii 
waargenomen : dit nematode tast niet specifiek de biet aan maar meer bepaald grasachtigen 
waaronder tarwe.  Bij de aantasting blijft de biet sterk geremd, met donkere en rode verkleuring 
van de bladeren. In de meeste gevallen zal de biet de schade overkomen en verdergroeien.  

 

Figuur 4:  Kleine kolonie zwarte bonenluizen op een bietenplantje in het kiemlobstadium.  De zuig-
schade van de bladluizen veroorzaakt het oprollen van de bladeren en kiemlobben. 

Figuur 5 : Vergelingsziekte, overgedragen door de groene bladluizen, kon door het land waargeno-
men worden vanaf midden augustus—begin september, met regionale verschillen.  

Figuur 6:   De aantasting door de bietenmot toont zwarte hartbladeren in de kop, met 
kleine rupsen die gangen boren in de bladstelen. 

Figuur 7:   Het wortelknobbelaaltje veroorzaakt “knobbels” op de wortels van de aangetaste 
planten. 
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schade van de bladluizen veroorzaakt het oprollen van de bladeren en kiemlobben. 

Figuur 5 : Vergelingsziekte, overgedragen door de groene bladluizen, kon door het land waargeno-
men worden vanaf midden augustus—begin september, met regionale verschillen.  

Figuur 6:   De aantasting door de bietenmot toont zwarte hartbladeren in de kop, met 
kleine rupsen die gangen boren in de bladstelen. 

Figuur 7:   Het wortelknobbelaaltje veroorzaakt “knobbels” op de wortels van de aangetaste 
planten. 

Vanaf de laatste dagen van april en tot 12 mei kenden we een koude periode waarbij de maxi-
mum dagtemperaturen amper boven 12°C geraakten. Tijdens deze periode kennen de bieten een 
groeistilstand : de bieten blijven meer dan een week in hun bereikt 2-4-6 bladstadium voordat ze 
na 15 mei hun groei hervatten.  

3. Plagen 

Er werd weinig slakkenschade gemeld. In tegenstelling hiervan was de schade door klein wild, in 
het bijzonder hazen, wel belangrijk door de weinige neerslag. De bieten werden tot op grondni-
veau afgegrazen, kiemlobben en blad. Dikwijls groeide uit deze biet een meerkoppige biet met 
kleine blaadjes, tussen opgezwollen kiemlobben.  

Als gevolg van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden werd 74 % van het Belgisch bie-
tenareaal uitgezaaid met Force (10 g) behandeld zaaizaad. Onbehandeld zaad (zonder inscectici-
de) werd gebruikt op minder dan 1% van de percelen. De zaaizaadbehandeling met Force 10g 
heeft een goede bescherming geboden tegen de meeste bodeminsecten. Er werden enkele 
gevallen van emeltenschade gemeld met plantenverlies. Een aantasting door springstaarten, in 
een vruchtwisseling na spinazie, werd midden april vastgesteld. De schade neemt de vorm van 
langwerpige zwarte vraatschade op de bietenwortels. Ondanks de belangrijke waargenomen 
aanwezigheid was de uiteindelijke schade beperkt dankzij de snelle groei van de bieten bij de 
betere temperaturen van de tweede helft van april. 

De aanwezigheid van aardvlooien was vanaf midden mei in vele velden over het land gesigna-
leerd (eveneens in andere waardteelten). Het aantal waargenomen aardvlooien was soms specta-
culair, maar de schade die uiteindelijk voorkwam was gering. 

Aantastingen door bietenkevers waren dit jaar van weinig betekenis. Ze kwamen meestal voor 
op grotere bieten in het 6-8 bladstadium van de bieten. Bij dit ontwikkelingsstadium was geen 
insecticidebehandeling van nut omdat de bieten genoeg ontwikkeld waren.  

De eerste zwarte bonenluizen werden uitzonderlijk vroeg waargenomen in 2019, reeds in de 
laatste decade van april. Deze zwarte bladluizen hebben bieten gekoloniseerd die pas in het 2-
bladstadium waren, zelfs kiemlobstadium (figuur 4). Een aantasting zo vroeg is exceptioneel. 
Begin mei konden er in meer dan 60% van de gevolgde velden van de waarschuwingsdienst klei-
ne kolonies van zwarte bonenluizen gevonden worden. Kolonies van  zwarte bonenluizen konden 
tot bij het sluiten van de rijen gevonden worden. De schade veroorzaakt door deze vroege aantas-
ting van bonenluizen is echter miniem geweest. 

De nuttige insecten die rond midden mei in de bietenvelden kwamen in aanwezigheid van de 
zwarte bonenluizen, waren dan ook aanwezig wanneer de eerste groene bladluizen waargeno-
men werden. Lieveheersbeestjes en weekschildkevers zijn in grote aantallen waargenomen in de 
bietenvelden rond midden mei. Deze kevers zijn zeer efficiënt om ons te helpen de plaaginsecten 
te bestrijden.  

 

Rond 20 mei werd schade door de made van de van de bietenvlieg gemeld, maar zonder ernstige 
betekenis. 

 

De eerste groene ongevleugelde bladluis, overdrager van vergelingsziekte, werd begin mei 
waargenomen. Op dat ogenblik was hun aantal gering en geen enkel veld bereikte de spuitdrem-
pel. De spuitdrempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten werd voor het eerst 
bereikt tijdens de tweede decade van de maand mei. Het aantal percelen die de drempel bereik-
ten steeg nadien om het maximum te behalen rond begin juni. Op dat ogenblik bereikten enkele 
velden reeds de drempel voor de tweede maal. Een tweede behandeling was slechts in een min-
derheid van percelen nodig om een bescherming tot het sluiten de rijen te verzekeren 

Zeer lokaal, en vooral in het Westen van het land, werden vergelingsziektesymtomen vanaf de 
maand juli opgemerkt. Vanaf midden augustus—begin september kon vergelingsziekte in alle 
streken waargenomen worden. 

Een monitoring werd uitgevoerd in 365 percelen gezaaid zonder neonicotinoïden. In 38% van de  
365 velden zonder neonicotinoïden werden geen vergelingziektesymptomen waargenomen. In 
32 % van de percelen werden individuele planten met vergelingsziekte vastgesteld. In 30 % van 
de velden werden haarden vergelingsziekte waargenomen. Verschillen tussen regio’s waren dui-
delijk : het Westen van het land was meer geteisterd door vergelingsziekte dan het Oosten van 
het land. 

Aantastingen door rupsen van de nachtvlinder werden soms waargenomen. Schade, waarbij de 
bladeren opgevreten worden tussen de nerven, waren meestal aanwezig in perceelsranden. Tij-
dens de maand oktober werd meer spectaculaire schade waargenomen, maar zonder consequen-
ties. 

Het warme en droge klimaat van de zomer was gunstig voor de aanwezigheid van de bietenmot. 
De aanwezigheid was beperkt maar hier en daar kon lichte schade vastgesteld worden. De bieten-
mot geeft een kleine rups, roze doorschijnend, van een kleine centimeter die schuilt in de hartbla-
deren en in de kop van de biet. Zij voedt zich in de kop en de inplanting van de bladstelen, maar 
de vraatschade kan een ingangspoort zijn voor schimmelziekten die de wortel aantasten.   

 

 

Zeer lokaal werden eveneens aantastingen door het wortelknobbelaaltje Meloidogyne naasii 
waargenomen : dit nematode tast niet specifiek de biet aan maar meer bepaald grasachtigen 
waaronder tarwe.  Bij de aantasting blijft de biet sterk geremd, met donkere en rode verkleuring 
van de bladeren. In de meeste gevallen zal de biet de schade overkomen en verdergroeien.  
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4. Onkruidbestrijding 2019 

4.1 een succesvol onkruidbestrijdingsseizoen met weinig maar 
goed geplaatste neerslag 

Neerslag is van cruciaal belang voor een goed geslaagde onkruidbestrijding. Het onkruidbestrij-
ding seizoen van 2018 was zeer droog maar de onkruidbestrijding viel al bij al nog mee door loka-
le onweders die de werking van de herbiciden af en toe bevorderden.  

De vrees zat erin dat de start van de onkruidbestrijding in 2019 moeilijk zou verlopen gezien het 
neerslag deficit in 2018.  De tweede helft van april konden we dan ook op warme temperaturen 
rekenen en een opgewarmd zaaibed, een beperkte regenval zorgde voor een gemakkelijke en 
homogene opkomst van de bieten maar ook van de onkruiden. Samen met de bieten verschenen 
dan ook de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en was het duidelijk wanneer we dienden te 
starten met de onkruidbestrijding.  

De koude omstandigheden in de eerste helft van de maand mei remde echter de kieming van 
nieuwe onkruiden af.  Op dat moment was het resultaat van de eerste twee FAR behandelingen 
op veel percelen zeer geslaagd. Het was dan ook vaak moeilijk om te weten of men diende verder 
te gaan met de FAR behandelingen of de nieuwe kieming van onkruiden diende af te wachten.  

Zeker voor percelen met warmte minnende onkruiden zoals bingelkruid kon men zich deze vraag 
stellen.  Dit onkruid kiemde amper in de eerste helft van mei. In de tweede helft van mei steeg de 
temperatuur weer en met warmere nachten konden we stevige opkomsten van bingelkruid waar-
nemen. Het voelde soms alsof de onkruidbestrijding opnieuw diende gestart te worden. Maar 
uiteindelijk was dit niet problematisch aangezien de werking van de herbiciden goed was doordat 
er net voldoende vocht was en de onkruiden niet afgehard waren. Het was dan ook een duidelijk 
voordeel dat op het merendeel van de percelen op dat moment al wat bodemherbiciden waren 
ingezet die de opkomsten van deze onkruiden afremden.  

In de eerste helft van juni konden we rekenen op vrij regelmatige neerslag, zonder dat er echter 
grote hoeveelheden vielen. Dit was voldoende om een goede nawerking te bekomen van de 
bodemherbiciden. Dit alles leidde ertoe dat de onkruidbestrijding in 2019 bijna overal een succes-
verhaal was.  

Bijna overal, want na het onkruidbestrijdingsseizoen konden we vaststellen dat percelen waar de 
onkruidbestrijding niet 100% geslaagd was vaak percelen waren waar er overblijvende gevlekte 
scheerling of uitstaande melde waargenomen werd. Deze onkruiden blijven dan ook zeer moeilij-
ke onkruiden om te bestrijden.  

4.2 onkruidbestrijding en insectenschade in 2019 

In het eerste jaar na het algemeen gebruik van neonicotinoïden zat de vrees voor insectenschade 
die de onkruidbestrijding zou bemoeilijken er wel in. Dit zeker bij telers die het tijdperk voor de 
neonicotinoïden nog hadden meegemaakt. Hoewel er veel aardvlooien werden waargenomen in 
2019 en deze aardvlooien best wel veel lichte schade aanrichten aan de bieten leidde deze schade 
echter zeer uitzonderlijk tot selectiviteitsproblemen bij de onkruidbestrijding. We konden ook 
waarnemen dat vraatschade die al wat ouder was eigenlijk geen probleem stelde. Enkel verse 
vraatschade in grote hoeveelheid kon wat selectiviteitsproblemen geven. Op deze percelen was 
het dan ook aangeraden eerst een insecticidebehandeling uit te voeren vooraleer verder te gaan 
met de onkruidbestrijding. Bekeken over het suikerbietenareaal van België was een insecticidebe-
handeling om selectiviteitsproblemen te vermijden slechts zeer uitzonderlijk noodzakelijk.  

Op een klein aantal percelen was er insectenschade die er voor zorgde dat de stand van de bieten 
niet zo homogeen was maar die geen effect had op de uiteindelijke opbrengst maar. Dit bemoei-
lijkte de onkruidbestrijding in die zin dat men op dergelijke perceel wel wat meer aandacht moet 
besteden aan de samenstelling van het FAR mengsel en men ook rekening moet houden met de 
kleinere bieten die op het perceel aanwezig waren. Dit was uitzonderlijk het geval en dit kon 
waargenomen worden bij percelen waar wat wantsenschade was. Deze wantsenschade leidde 
ertoe dat door een steek in het hart van de bietplant enkel verdikte kiemlobben overbleven, later 
werden veel van deze bieten meerkoppig. Ook op percelen waar er een zeer hoge druk van zwarte 
bonenluis was kon een tijdelijke remming van de ergst gekoloniseerde planten worden vastge-
steld. Voor deze remmingen diende men soms ook, maar uitzonderlijk, het FAR mengsel aan te 
passen.  

Al bij al hadden de waargenomen insecten in 2019 weinig invloed op de onkruidbestrijding en 
werden weinig selectiviteitsproblemen vastgesteld.  

5. Ziekten 

Pseudomonas was de eerste waargenomen ziekte na de soms intense regens, soms met hagel, 
van einde mei en van de maand juni. Bij de aanvang van de zomer was de aanwezigheid van 
Pseudomonas niet zeldzaam, en kon verward worden met vlekjes van cercospora. Pseudomonas, 
in tegenstelling met cercospora, vergt geen enkele bestrijding. 

De echte bladschimmelziekten verschenen vanaf de eerste helft van juli, voornamelijk cercospora 
en roest. Een eerste perceel bereikt de spuitdrempel van 5 procent aangetaste bladeren door 
cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 

 

6. Groei van de bieten en opbrengst 

De staalname uitgevoerd door de suikerfabrieken vanaf einde juli - begin augustus tonen op-
brengsten die gelijk of soms lager liggen dan de bemonsteringen op dezelfde datum in 2018 of 
voor het vijfjaren gemiddelde. Begin september hebben de bieten een goede suikerrijkheid en de  
goede groei tijdens de maand augustus heeft de bieten de groeiachterstand van begin augustus 
doen inhalen.   

De gemeten bladmassa is in 2019 hoger dan deze van 2018, wat laat blijken dat de droogte een 
minder belangrijke rol speelde. Een blad(her)groei wordt toch waargenomen in percelen met een 
stikstofreserve hetzij late mineralisatie.  

De oogst start de laatste week van september met zeer hoge suikergehalten (soms boven 20°S) in 
zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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Figuur 10:   Evolutie van het aantal velden die de ziektedrempel bereiken voor één van de 
ziekten in juli en augustus, van 2016 tot 2019. 
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homogene opkomst van de bieten maar ook van de onkruiden. Samen met de bieten verschenen 
dan ook de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en was het duidelijk wanneer we dienden te 
starten met de onkruidbestrijding.  

De koude omstandigheden in de eerste helft van de maand mei remde echter de kieming van 
nieuwe onkruiden af.  Op dat moment was het resultaat van de eerste twee FAR behandelingen 
op veel percelen zeer geslaagd. Het was dan ook vaak moeilijk om te weten of men diende verder 
te gaan met de FAR behandelingen of de nieuwe kieming van onkruiden diende af te wachten.  

Zeker voor percelen met warmte minnende onkruiden zoals bingelkruid kon men zich deze vraag 
stellen.  Dit onkruid kiemde amper in de eerste helft van mei. In de tweede helft van mei steeg de 
temperatuur weer en met warmere nachten konden we stevige opkomsten van bingelkruid waar-
nemen. Het voelde soms alsof de onkruidbestrijding opnieuw diende gestart te worden. Maar 
uiteindelijk was dit niet problematisch aangezien de werking van de herbiciden goed was doordat 
er net voldoende vocht was en de onkruiden niet afgehard waren. Het was dan ook een duidelijk 
voordeel dat op het merendeel van de percelen op dat moment al wat bodemherbiciden waren 
ingezet die de opkomsten van deze onkruiden afremden.  

In de eerste helft van juni konden we rekenen op vrij regelmatige neerslag, zonder dat er echter 
grote hoeveelheden vielen. Dit was voldoende om een goede nawerking te bekomen van de 
bodemherbiciden. Dit alles leidde ertoe dat de onkruidbestrijding in 2019 bijna overal een succes-
verhaal was.  

Bijna overal, want na het onkruidbestrijdingsseizoen konden we vaststellen dat percelen waar de 
onkruidbestrijding niet 100% geslaagd was vaak percelen waren waar er overblijvende gevlekte 
scheerling of uitstaande melde waargenomen werd. Deze onkruiden blijven dan ook zeer moeilij-
ke onkruiden om te bestrijden.  

4.2 onkruidbestrijding en insectenschade in 2019 

In het eerste jaar na het algemeen gebruik van neonicotinoïden zat de vrees voor insectenschade 
die de onkruidbestrijding zou bemoeilijken er wel in. Dit zeker bij telers die het tijdperk voor de 
neonicotinoïden nog hadden meegemaakt. Hoewel er veel aardvlooien werden waargenomen in 
2019 en deze aardvlooien best wel veel lichte schade aanrichten aan de bieten leidde deze schade 
echter zeer uitzonderlijk tot selectiviteitsproblemen bij de onkruidbestrijding. We konden ook 
waarnemen dat vraatschade die al wat ouder was eigenlijk geen probleem stelde. Enkel verse 
vraatschade in grote hoeveelheid kon wat selectiviteitsproblemen geven. Op deze percelen was 
het dan ook aangeraden eerst een insecticidebehandeling uit te voeren vooraleer verder te gaan 
met de onkruidbestrijding. Bekeken over het suikerbietenareaal van België was een insecticidebe-
handeling om selectiviteitsproblemen te vermijden slechts zeer uitzonderlijk noodzakelijk.  

Op een klein aantal percelen was er insectenschade die er voor zorgde dat de stand van de bieten 
niet zo homogeen was maar die geen effect had op de uiteindelijke opbrengst maar. Dit bemoei-
lijkte de onkruidbestrijding in die zin dat men op dergelijke perceel wel wat meer aandacht moet 
besteden aan de samenstelling van het FAR mengsel en men ook rekening moet houden met de 
kleinere bieten die op het perceel aanwezig waren. Dit was uitzonderlijk het geval en dit kon 
waargenomen worden bij percelen waar wat wantsenschade was. Deze wantsenschade leidde 
ertoe dat door een steek in het hart van de bietplant enkel verdikte kiemlobben overbleven, later 
werden veel van deze bieten meerkoppig. Ook op percelen waar er een zeer hoge druk van zwarte 
bonenluis was kon een tijdelijke remming van de ergst gekoloniseerde planten worden vastge-
steld. Voor deze remmingen diende men soms ook, maar uitzonderlijk, het FAR mengsel aan te 
passen.  

Al bij al hadden de waargenomen insecten in 2019 weinig invloed op de onkruidbestrijding en 
werden weinig selectiviteitsproblemen vastgesteld.  

5. Ziekten 

Pseudomonas was de eerste waargenomen ziekte na de soms intense regens, soms met hagel, 
van einde mei en van de maand juni. Bij de aanvang van de zomer was de aanwezigheid van 
Pseudomonas niet zeldzaam, en kon verward worden met vlekjes van cercospora. Pseudomonas, 
in tegenstelling met cercospora, vergt geen enkele bestrijding. 

De echte bladschimmelziekten verschenen vanaf de eerste helft van juli, voornamelijk cercospora 
en roest. Een eerste perceel bereikt de spuitdrempel van 5 procent aangetaste bladeren door 
cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 

 

6. Groei van de bieten en opbrengst 

De staalname uitgevoerd door de suikerfabrieken vanaf einde juli - begin augustus tonen op-
brengsten die gelijk of soms lager liggen dan de bemonsteringen op dezelfde datum in 2018 of 
voor het vijfjaren gemiddelde. Begin september hebben de bieten een goede suikerrijkheid en de  
goede groei tijdens de maand augustus heeft de bieten de groeiachterstand van begin augustus 
doen inhalen.   

De gemeten bladmassa is in 2019 hoger dan deze van 2018, wat laat blijken dat de droogte een 
minder belangrijke rol speelde. Een blad(her)groei wordt toch waargenomen in percelen met een 
stikstofreserve hetzij late mineralisatie.  

De oogst start de laatste week van september met zeer hoge suikergehalten (soms boven 20°S) in 
zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
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Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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ziekten in juli en augustus, van 2016 tot 2019. 
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cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 

 

6. Groei van de bieten en opbrengst 

De staalname uitgevoerd door de suikerfabrieken vanaf einde juli - begin augustus tonen op-
brengsten die gelijk of soms lager liggen dan de bemonsteringen op dezelfde datum in 2018 of 
voor het vijfjaren gemiddelde. Begin september hebben de bieten een goede suikerrijkheid en de  
goede groei tijdens de maand augustus heeft de bieten de groeiachterstand van begin augustus 
doen inhalen.   

De gemeten bladmassa is in 2019 hoger dan deze van 2018, wat laat blijken dat de droogte een 
minder belangrijke rol speelde. Een blad(her)groei wordt toch waargenomen in percelen met een 
stikstofreserve hetzij late mineralisatie.  

De oogst start de laatste week van september met zeer hoge suikergehalten (soms boven 20°S) in 
zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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Figuur 10:   Evolutie van het aantal velden die de ziektedrempel bereiken voor één van de 
ziekten in juli en augustus, van 2016 tot 2019. 

4. Onkruidbestrijding 2019 

4.1 een succesvol onkruidbestrijdingsseizoen met weinig maar 
goed geplaatste neerslag 

Neerslag is van cruciaal belang voor een goed geslaagde onkruidbestrijding. Het onkruidbestrij-
ding seizoen van 2018 was zeer droog maar de onkruidbestrijding viel al bij al nog mee door loka-
le onweders die de werking van de herbiciden af en toe bevorderden.  

De vrees zat erin dat de start van de onkruidbestrijding in 2019 moeilijk zou verlopen gezien het 
neerslag deficit in 2018.  De tweede helft van april konden we dan ook op warme temperaturen 
rekenen en een opgewarmd zaaibed, een beperkte regenval zorgde voor een gemakkelijke en 
homogene opkomst van de bieten maar ook van de onkruiden. Samen met de bieten verschenen 
dan ook de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en was het duidelijk wanneer we dienden te 
starten met de onkruidbestrijding.  

De koude omstandigheden in de eerste helft van de maand mei remde echter de kieming van 
nieuwe onkruiden af.  Op dat moment was het resultaat van de eerste twee FAR behandelingen 
op veel percelen zeer geslaagd. Het was dan ook vaak moeilijk om te weten of men diende verder 
te gaan met de FAR behandelingen of de nieuwe kieming van onkruiden diende af te wachten.  

Zeker voor percelen met warmte minnende onkruiden zoals bingelkruid kon men zich deze vraag 
stellen.  Dit onkruid kiemde amper in de eerste helft van mei. In de tweede helft van mei steeg de 
temperatuur weer en met warmere nachten konden we stevige opkomsten van bingelkruid waar-
nemen. Het voelde soms alsof de onkruidbestrijding opnieuw diende gestart te worden. Maar 
uiteindelijk was dit niet problematisch aangezien de werking van de herbiciden goed was doordat 
er net voldoende vocht was en de onkruiden niet afgehard waren. Het was dan ook een duidelijk 
voordeel dat op het merendeel van de percelen op dat moment al wat bodemherbiciden waren 
ingezet die de opkomsten van deze onkruiden afremden.  

In de eerste helft van juni konden we rekenen op vrij regelmatige neerslag, zonder dat er echter 
grote hoeveelheden vielen. Dit was voldoende om een goede nawerking te bekomen van de 
bodemherbiciden. Dit alles leidde ertoe dat de onkruidbestrijding in 2019 bijna overal een succes-
verhaal was.  

Bijna overal, want na het onkruidbestrijdingsseizoen konden we vaststellen dat percelen waar de 
onkruidbestrijding niet 100% geslaagd was vaak percelen waren waar er overblijvende gevlekte 
scheerling of uitstaande melde waargenomen werd. Deze onkruiden blijven dan ook zeer moeilij-
ke onkruiden om te bestrijden.  

4.2 onkruidbestrijding en insectenschade in 2019 

In het eerste jaar na het algemeen gebruik van neonicotinoïden zat de vrees voor insectenschade 
die de onkruidbestrijding zou bemoeilijken er wel in. Dit zeker bij telers die het tijdperk voor de 
neonicotinoïden nog hadden meegemaakt. Hoewel er veel aardvlooien werden waargenomen in 
2019 en deze aardvlooien best wel veel lichte schade aanrichten aan de bieten leidde deze schade 
echter zeer uitzonderlijk tot selectiviteitsproblemen bij de onkruidbestrijding. We konden ook 
waarnemen dat vraatschade die al wat ouder was eigenlijk geen probleem stelde. Enkel verse 
vraatschade in grote hoeveelheid kon wat selectiviteitsproblemen geven. Op deze percelen was 
het dan ook aangeraden eerst een insecticidebehandeling uit te voeren vooraleer verder te gaan 
met de onkruidbestrijding. Bekeken over het suikerbietenareaal van België was een insecticidebe-
handeling om selectiviteitsproblemen te vermijden slechts zeer uitzonderlijk noodzakelijk.  

Op een klein aantal percelen was er insectenschade die er voor zorgde dat de stand van de bieten 
niet zo homogeen was maar die geen effect had op de uiteindelijke opbrengst maar. Dit bemoei-
lijkte de onkruidbestrijding in die zin dat men op dergelijke perceel wel wat meer aandacht moet 
besteden aan de samenstelling van het FAR mengsel en men ook rekening moet houden met de 
kleinere bieten die op het perceel aanwezig waren. Dit was uitzonderlijk het geval en dit kon 
waargenomen worden bij percelen waar wat wantsenschade was. Deze wantsenschade leidde 
ertoe dat door een steek in het hart van de bietplant enkel verdikte kiemlobben overbleven, later 
werden veel van deze bieten meerkoppig. Ook op percelen waar er een zeer hoge druk van zwarte 
bonenluis was kon een tijdelijke remming van de ergst gekoloniseerde planten worden vastge-
steld. Voor deze remmingen diende men soms ook, maar uitzonderlijk, het FAR mengsel aan te 
passen.  

Al bij al hadden de waargenomen insecten in 2019 weinig invloed op de onkruidbestrijding en 
werden weinig selectiviteitsproblemen vastgesteld.  

5. Ziekten 

Pseudomonas was de eerste waargenomen ziekte na de soms intense regens, soms met hagel, 
van einde mei en van de maand juni. Bij de aanvang van de zomer was de aanwezigheid van 
Pseudomonas niet zeldzaam, en kon verward worden met vlekjes van cercospora. Pseudomonas, 
in tegenstelling met cercospora, vergt geen enkele bestrijding. 

De echte bladschimmelziekten verschenen vanaf de eerste helft van juli, voornamelijk cercospora 
en roest. Een eerste perceel bereikt de spuitdrempel van 5 procent aangetaste bladeren door 
cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 
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zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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rekenen en een opgewarmd zaaibed, een beperkte regenval zorgde voor een gemakkelijke en 
homogene opkomst van de bieten maar ook van de onkruiden. Samen met de bieten verschenen 
dan ook de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en was het duidelijk wanneer we dienden te 
starten met de onkruidbestrijding.  

De koude omstandigheden in de eerste helft van de maand mei remde echter de kieming van 
nieuwe onkruiden af.  Op dat moment was het resultaat van de eerste twee FAR behandelingen 
op veel percelen zeer geslaagd. Het was dan ook vaak moeilijk om te weten of men diende verder 
te gaan met de FAR behandelingen of de nieuwe kieming van onkruiden diende af te wachten.  

Zeker voor percelen met warmte minnende onkruiden zoals bingelkruid kon men zich deze vraag 
stellen.  Dit onkruid kiemde amper in de eerste helft van mei. In de tweede helft van mei steeg de 
temperatuur weer en met warmere nachten konden we stevige opkomsten van bingelkruid waar-
nemen. Het voelde soms alsof de onkruidbestrijding opnieuw diende gestart te worden. Maar 
uiteindelijk was dit niet problematisch aangezien de werking van de herbiciden goed was doordat 
er net voldoende vocht was en de onkruiden niet afgehard waren. Het was dan ook een duidelijk 
voordeel dat op het merendeel van de percelen op dat moment al wat bodemherbiciden waren 
ingezet die de opkomsten van deze onkruiden afremden.  

In de eerste helft van juni konden we rekenen op vrij regelmatige neerslag, zonder dat er echter 
grote hoeveelheden vielen. Dit was voldoende om een goede nawerking te bekomen van de 
bodemherbiciden. Dit alles leidde ertoe dat de onkruidbestrijding in 2019 bijna overal een succes-
verhaal was.  

Bijna overal, want na het onkruidbestrijdingsseizoen konden we vaststellen dat percelen waar de 
onkruidbestrijding niet 100% geslaagd was vaak percelen waren waar er overblijvende gevlekte 
scheerling of uitstaande melde waargenomen werd. Deze onkruiden blijven dan ook zeer moeilij-
ke onkruiden om te bestrijden.  

4.2 onkruidbestrijding en insectenschade in 2019 

In het eerste jaar na het algemeen gebruik van neonicotinoïden zat de vrees voor insectenschade 
die de onkruidbestrijding zou bemoeilijken er wel in. Dit zeker bij telers die het tijdperk voor de 
neonicotinoïden nog hadden meegemaakt. Hoewel er veel aardvlooien werden waargenomen in 
2019 en deze aardvlooien best wel veel lichte schade aanrichten aan de bieten leidde deze schade 
echter zeer uitzonderlijk tot selectiviteitsproblemen bij de onkruidbestrijding. We konden ook 
waarnemen dat vraatschade die al wat ouder was eigenlijk geen probleem stelde. Enkel verse 
vraatschade in grote hoeveelheid kon wat selectiviteitsproblemen geven. Op deze percelen was 
het dan ook aangeraden eerst een insecticidebehandeling uit te voeren vooraleer verder te gaan 
met de onkruidbestrijding. Bekeken over het suikerbietenareaal van België was een insecticidebe-
handeling om selectiviteitsproblemen te vermijden slechts zeer uitzonderlijk noodzakelijk.  

Op een klein aantal percelen was er insectenschade die er voor zorgde dat de stand van de bieten 
niet zo homogeen was maar die geen effect had op de uiteindelijke opbrengst maar. Dit bemoei-
lijkte de onkruidbestrijding in die zin dat men op dergelijke perceel wel wat meer aandacht moet 
besteden aan de samenstelling van het FAR mengsel en men ook rekening moet houden met de 
kleinere bieten die op het perceel aanwezig waren. Dit was uitzonderlijk het geval en dit kon 
waargenomen worden bij percelen waar wat wantsenschade was. Deze wantsenschade leidde 
ertoe dat door een steek in het hart van de bietplant enkel verdikte kiemlobben overbleven, later 
werden veel van deze bieten meerkoppig. Ook op percelen waar er een zeer hoge druk van zwarte 
bonenluis was kon een tijdelijke remming van de ergst gekoloniseerde planten worden vastge-
steld. Voor deze remmingen diende men soms ook, maar uitzonderlijk, het FAR mengsel aan te 
passen.  

Al bij al hadden de waargenomen insecten in 2019 weinig invloed op de onkruidbestrijding en 
werden weinig selectiviteitsproblemen vastgesteld.  

5. Ziekten 

Pseudomonas was de eerste waargenomen ziekte na de soms intense regens, soms met hagel, 
van einde mei en van de maand juni. Bij de aanvang van de zomer was de aanwezigheid van 
Pseudomonas niet zeldzaam, en kon verward worden met vlekjes van cercospora. Pseudomonas, 
in tegenstelling met cercospora, vergt geen enkele bestrijding. 

De echte bladschimmelziekten verschenen vanaf de eerste helft van juli, voornamelijk cercospora 
en roest. Een eerste perceel bereikt de spuitdrempel van 5 procent aangetaste bladeren door 
cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereiken de spuitdrempel voor cercospora 1 week 
later. De drempel voor roest is eerst bereikt op 25 juli en op 1 augustus voor witziekte.  

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst  
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospo-
ra zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden 
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangera-
den, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora. 

  

Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling 
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de 
rastolerantie verzekerd worden.  

Aantastingen door wortelrot zijn steeds zeer afhankelijk van het perceel. Violetrot, hoewel aanwe-
zig, was dit jaar iets minder uitgesproken aanwezig ten opzichte van de laatste jaren. 

De variante AYPR van de rhizomanie heeft ook een uitbreiding gekend in 2019 rond de gekend 
haarden. Deze uitbreiding is voorlopig nog beperkt. 

 

6. Groei van de bieten en opbrengst 

De staalname uitgevoerd door de suikerfabrieken vanaf einde juli - begin augustus tonen op-
brengsten die gelijk of soms lager liggen dan de bemonsteringen op dezelfde datum in 2018 of 
voor het vijfjaren gemiddelde. Begin september hebben de bieten een goede suikerrijkheid en de  
goede groei tijdens de maand augustus heeft de bieten de groeiachterstand van begin augustus 
doen inhalen.   

De gemeten bladmassa is in 2019 hoger dan deze van 2018, wat laat blijken dat de droogte een 
minder belangrijke rol speelde. Een blad(her)groei wordt toch waargenomen in percelen met een 
stikstofreserve hetzij late mineralisatie.  

De oogst start de laatste week van september met zeer hoge suikergehalten (soms boven 20°S) in 
zeer droge omstandigheden. Met de komst van de neerslag vanaf begin oktober daalt het suiker-
gehalte progressief (maar constant) tot in november, maar wel met een sterke verhoging van de 
wortelopbrengst.  

De neerslag die we kenden in oktober en november was er niet om de rooiwerkzaamheden te 
vergemakkelijken, des te meer dat op dat ogenblik de industrie niet op volle capaciteit kon draai-
en voor meerder weken. De opbrengsten van het seizoen 2019 zijn nog niet gekend, de suikerfa-
brieken zullen nog bieten ontvangen tot einde januari of de eerste dagen van februari. 

Figuur 9:   De vlekjes van cercospora kunnen variëren in vorm en kleur volgens het ras, maar in 
het centrum van de vlek zijn duidelijk zwarte puntjes zichtbaar met fijne draadjes. Bekeken 
vanop de zijkant, ziet men een « grijze fluwelen » schijn in de vlek. 

Figuur 8:   vlekjes van Pseudomonas (bacteriële ziekte) mogen niet verward worden met de 
ronde vlekjes van cercospora ! 
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Figuur 10:   Evolutie van het aantal velden die de ziektedrempel bereiken voor één van de 
ziekten in juli en augustus, van 2016 tot 2019. 
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9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 

netto
Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 
financieel

(2)(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=99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269
Amarok (S)RT2.94.44.87.17.8102.70.20101.693.397.390.593.591.7100.498.999.298.3
Annelaura KWS (S)RT6.15.37.16.98.197.90.3497.693.3102.2103.9104.9101.399.999.999.8100.3
Gondola KWS (S)RT6.45.86.25.08.997.20.4098.997.4100.096.177.0108.9100.199.099.199.1
Xaviera KWS (S)RT5.24.15.96.48.1102.20.33101.8116.0100.5109.6124.798.099.7102.3101.9102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BaccardiRT1.65.14.07.87.1100.50.00103.395.897.598.3102.889.4100.1100.8100.9100.3
BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.61.32101.793.699.196.191.193.0100.2100.7101.0100.6
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.694.90.00100.3100.4101.086.869.183.8100.8101.3102.2101.5
BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.8
BTS 6740RT5.64.94.95.88.6102.70.00108.597.596.688.2170.280.6100.4104.9105.3104.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.199.70.12108.997.997.488.781.2105.9100.3106.1106.4105.6
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.6
Florentina KWSRT4.14.44.66.57.8101.50.24109.198.097.282.2133.873.3100.8106.0106.8105.4
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.8
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 

netto
Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(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=     99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.047%

Isabella Kws (refRR)RTRR7.75.05.86.88.3102.30.1096.4108.197.8108.9101.597.799.794.293.993.771%
Tolemax (refRR)RTRR3.94.44.47.87.1101.76.6698.094.497.894.389.794.2100.295.996.195.464%
Urselina Kws (refRR)RTRR4.55.04.16.98.2100.70.2297.697.397.397.596.392.6100.195.095.194.470%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR5.44.84.84.84.8101.62.3297.3100.097.6100.295.894.8100.095.095.194.569%

BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.870%
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.680%
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.870%
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 

netto
Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 
financieel

(2)(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=      103112102015387519.118.62.25.493.119485181433149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.299.30.3289.595.999.6103.9136.287.499.989.189.189.0

BTS 4860 N (refNT)RTNT5.35.16.07.17.698.20.13103.696.899.099.994.390.6100.1102.5102.7102.4
BTS 990 (ref NT)RTNT4.65.37.36.88.0101.60.84101.0102.9100.8101.770.195.9100.1101.8102.0102.0
Evamaria Kws (refNT)RTNT5.14.47.66.68.2100.90.3195.998.3101.995.6156.397.9100.097.797.898.1
Gauss (refNT)RTNT1.83.95.67.47.0102.20.2495.8113.1100.099.6102.3114.399.895.895.695.7
Jinx (refNT)RTNT5.44.23.96.88.397.40.0898.196.498.2100.6130.198.999.896.396.296.0
Leonella Kws (refNT)RTNT3.65.16.37.37.198.40.44103.594.299.8102.878.4111.099.8103.2103.1103.3
Lisanna Kws (refNT)RTNT5.25.47.56.68.0101.30.00102.098.2100.499.868.691.2100.2102.5102.7102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT4.44.86.36.97.7100.00.29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.41.3299.788.499.0103.1118.292.999.998.698.698.5
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.695.10.0099.888.8102.097.277.086.3100.4101.7102.1102.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.1100.30.12108.296.598.596.489.6108.7100.0106.6106.6106.4
kbv1.91.912.60.82.410.07.30.21.81.81.9
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel

(2)(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=99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269
Amarok (S)RT2.94.44.87.17.8102.70.20101.693.397.390.593.591.7100.498.999.298.3
Annelaura KWS (S)RT6.15.37.16.98.197.90.3497.693.3102.2103.9104.9101.399.999.999.8100.3
Gondola KWS (S)RT6.45.86.25.08.997.20.4098.997.4100.096.177.0108.9100.199.099.199.1
Xaviera KWS (S)RT5.24.15.96.48.1102.20.33101.8116.0100.5109.6124.798.099.7102.3101.9102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BaccardiRT1.65.14.07.87.1100.50.00103.395.897.598.3102.889.4100.1100.8100.9100.3
BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.61.32101.793.699.196.191.193.0100.2100.7101.0100.6
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.694.90.00100.3100.4101.086.869.183.8100.8101.3102.2101.5
BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.8
BTS 6740RT5.64.94.95.88.6102.70.00108.597.596.688.2170.280.6100.4104.9105.3104.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.199.70.12108.997.997.488.781.2105.9100.3106.1106.4105.6
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.6
Florentina KWSRT4.14.44.66.57.8101.50.24109.198.097.282.2133.873.3100.8106.0106.8105.4
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.8
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel
Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(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=     99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.047%

Isabella Kws (refRR)RTRR7.75.05.86.88.3102.30.1096.4108.197.8108.9101.597.799.794.293.993.771%
Tolemax (refRR)RTRR3.94.44.47.87.1101.76.6698.094.497.894.389.794.2100.295.996.195.464%
Urselina Kws (refRR)RTRR4.55.04.16.98.2100.70.2297.697.397.397.596.392.6100.195.095.194.470%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR5.44.84.84.84.8101.62.3297.3100.097.6100.295.894.8100.095.095.194.569%

BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.870%
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.680%
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.870%
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel

(2)(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=      103112102015387519.118.62.25.493.119485181433149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.299.30.3289.595.999.6103.9136.287.499.989.189.189.0

BTS 4860 N (refNT)RTNT5.35.16.07.17.698.20.13103.696.899.099.994.390.6100.1102.5102.7102.4
BTS 990 (ref NT)RTNT4.65.37.36.88.0101.60.84101.0102.9100.8101.770.195.9100.1101.8102.0102.0
Evamaria Kws (refNT)RTNT5.14.47.66.68.2100.90.3195.998.3101.995.6156.397.9100.097.797.898.1
Gauss (refNT)RTNT1.83.95.67.47.0102.20.2495.8113.1100.099.6102.3114.399.895.895.695.7
Jinx (refNT)RTNT5.44.23.96.88.397.40.0898.196.498.2100.6130.198.999.896.396.296.0
Leonella Kws (refNT)RTNT3.65.16.37.37.198.40.44103.594.299.8102.878.4111.099.8103.2103.1103.3
Lisanna Kws (refNT)RTNT5.25.47.56.68.0101.30.00102.098.2100.499.868.691.2100.2102.5102.7102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT4.44.86.36.97.7100.00.29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.41.3299.788.499.0103.1118.292.999.998.698.698.5
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.695.10.0099.888.8102.097.277.086.3100.4101.7102.1102.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.1100.30.12108.296.598.596.489.6108.7100.0106.6106.6106.4
kbv1.91.912.60.82.410.07.30.21.81.81.9
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel

(2)(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=99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269
Amarok (S)RT2.94.44.87.17.8102.70.20101.693.397.390.593.591.7100.498.999.298.3
Annelaura KWS (S)RT6.15.37.16.98.197.90.3497.693.3102.2103.9104.9101.399.999.999.8100.3
Gondola KWS (S)RT6.45.86.25.08.997.20.4098.997.4100.096.177.0108.9100.199.099.199.1
Xaviera KWS (S)RT5.24.15.96.48.1102.20.33101.8116.0100.5109.6124.798.099.7102.3101.9102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BaccardiRT1.65.14.07.87.1100.50.00103.395.897.598.3102.889.4100.1100.8100.9100.3
BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.61.32101.793.699.196.191.193.0100.2100.7101.0100.6
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.694.90.00100.3100.4101.086.869.183.8100.8101.3102.2101.5
BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.8
BTS 6740RT5.64.94.95.88.6102.70.00108.597.596.688.2170.280.6100.4104.9105.3104.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.199.70.12108.997.997.488.781.2105.9100.3106.1106.4105.6
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.6
Florentina KWSRT4.14.44.66.57.8101.50.24109.198.097.282.2133.873.3100.8106.0106.8105.4
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.8
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel
Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(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=     99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.047%

Isabella Kws (refRR)RTRR7.75.05.86.88.3102.30.1096.4108.197.8108.9101.597.799.794.293.993.771%
Tolemax (refRR)RTRR3.94.44.47.87.1101.76.6698.094.497.894.389.794.2100.295.996.195.464%
Urselina Kws (refRR)RTRR4.55.04.16.98.2100.70.2297.697.397.397.596.392.6100.195.095.194.470%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR5.44.84.84.84.8101.62.3297.3100.097.6100.295.894.8100.095.095.194.569%

BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.870%
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.680%
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.870%
Kbv2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid

PlantenSchieters
Wortels 
netto

Grond‐
tarra

SuikerKNaaN
Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker

Witsuiker
bruto 

financieel

(2)(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=      103112102015387519.118.62.25.493.119485181433149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.299.30.3289.595.999.6103.9136.287.499.989.189.189.0

BTS 4860 N (refNT)RTNT5.35.16.07.17.698.20.13103.696.899.099.994.390.6100.1102.5102.7102.4
BTS 990 (ref NT)RTNT4.65.37.36.88.0101.60.84101.0102.9100.8101.770.195.9100.1101.8102.0102.0
Evamaria Kws (refNT)RTNT5.14.47.66.68.2100.90.3195.998.3101.995.6156.397.9100.097.797.898.1
Gauss (refNT)RTNT1.83.95.67.47.0102.20.2495.8113.1100.099.6102.3114.399.895.895.695.7
Jinx (refNT)RTNT5.44.23.96.88.397.40.0898.196.498.2100.6130.198.999.896.396.296.0
Leonella Kws (refNT)RTNT3.65.16.37.37.198.40.44103.594.299.8102.878.4111.099.8103.2103.1103.3
Lisanna Kws (refNT)RTNT5.25.47.56.68.0101.30.00102.098.2100.499.868.691.2100.2102.5102.7102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT4.44.86.36.97.7100.00.29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.41.3299.788.499.0103.1118.292.999.998.698.698.5
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.695.10.0099.888.8102.097.277.086.3100.4101.7102.1102.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.1100.30.12108.296.598.596.489.6108.7100.0106.6106.6106.4
kbv1.91.912.60.82.410.07.30.21.81.81.9
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)
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9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)

9 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2018 
en 2019 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor 
landbouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
 Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

De CGW proeven (9) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Franc-
Waret en Saint-Amand; in Henegouwen in Luttre, Lens, Braffe en Briffoeil; in de zandleemstreek in 
Nieuwenhove; in de Polders in Ramskapelle. De studie van nematodentolerante rassen werden 
bijkomend uitgevoerd in Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier en Acosse.  
 
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 komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (S) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  KWS (S) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  KWS (S) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
Kbv 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2018 en 2019 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora

Roest
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
kbv 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2018 en 2019 (gemiddelden van 10 besmette proeven)
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ARAL AMAROK
RHIZOMANIE

• N°1 in verkoop  de zekerheid!
• ingesnoerde kop: ideaal voor microtopping  

/ lage koptarra
• zeer laag grondtarra: 77%  
 ideaal voor bewaring in de hoop

• rooi mid-eind campagne

• suikerrijk type
• zeer goede opkomstsnelheid en eindpopulatie
• uitstekende bodembedekking

KBIVB                                  '19 '18**
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Südzucker sluit tijdelijk 
Moldavische suikerfabriek 
Südzucker’s dochteronderneming in Moldavië, Südzuc-
ker Moldavië, zal zijn suikerfabriek in Falesti, een van de 
twee fabrieken die het bedrijf tot april 2021 in het land 
exploiteert, tijdelijk stilleggen.

Op 23 oktober jl. kondigde de Südzuckergroep aan dat het de activi-
teiten van zijn fabriek in Falesti zou stopzetten wegens de sterke 

daling van de Moldavische suikerafzet, vooral op de binnenlandse 
markt. De groep wil de fabriek wel operationeel houden.

In een persbericht legde Südzucker uit dat de suikerverkoop aan de Eu-
ropese Unie in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met Moldavië 
is gedaald als gevolg van het overaanbod op de Europese markt. En op 
de lokale Moldavische markt is de suikerverkoop ook gedaald door de 
smokkel van tienduizenden tonnen suiker.

Ondanks de genomen anticrisismaatregelen bedroeg het verlies van 
Sudzucker Moldavië in 2018 meer dan 5 miljoen euro. De rekeningen 
zouden ook dit jaar in het rood blijven staan.

De groep zal nu zijn productie concentreren in zijn andere Moldavische 
fabriek in Drochia. Sudzucker Moldavië is marktleider in de productie 
van bietsuiker in de Republiek Moldavië en produceerde in 2018 bijna 
52.000 ton suiker, wat 70 procent van de totale suikerproductie van het 
land vertegenwoordigt. 

Oreye: einde campagne begin januari.
De cichoreicampagne werd uiteindelijk afgerond op 4 
januari 2020, twee weken eerder dan bij de vorige 
 campagne. Men had gehoopt om tegen eind december 
klaar te zijn, maar dat was niet haalbaar, gezien de fabriek 
tijdens de campagne een paar dagen heeft stilgelegen.

Bij het verschijnen van dit nummer zouden de cichoreileveringen betaald 
zijn. 

De finale evaluatie van de campagne vond plaats half januari, op het ogen-
blik dat de laatste klachten omtrent de leveringen werden behandeld.

De komende weken zullen, zoals gebruikelijk lessen worden getrokken uit 
de campagne. Vooral het dossier omtrent het reinigingsmateriaal dat soms 
niet naar behoren werkte, moet herbekeken worden, want de overgrote 
meerderheid van de planters gaat zeer zorgvuldig te werk bij het rooien en 
legt zijn silo’s correct aan. 

Uw vertegenwoordigers hebben meerdere malen gewezen op een steeds 
terugkerend probleem tijdens de afgelopen campagne, namelijk de wer-
king van een van de staalnamesondes die gedurende meer dan een maand 
niet operationeel was. Een correcte en definitieve oplossing hieromtrent is 
broodnodig.

Er werden vragen gesteld over de bewaring van de silo’s. Aan het einde van 
de campagne waren een paar silo’s aangetast, wat aantoont dat deze niet 
langer had mogen duren.

Tijdens de maand januari zal de fabriek u de data van haar vergaderingen 
meedelen. Aarzel niet hieraan deel te nemen. Ze bieden u een uitgelezen 
kans om uw opmerkingen en suggesties voor te leggen aan de vertegen-
woordigers van de fabriek.. 

De productiecapaciteit van de suikerfabriek Falesti 
bedraagt 3.000 ton bieten per dag.

11 OPCO@SKYNET.BE

Begin januari werden de laatste chichoreihopen 
geleverd aan de fabriek van Oreye

Ter info:
Bij het ter perse gaan beschikten we (nog) niet over de lijsten met de zaadprijzen 2020.

We doen er alles aan om u deze tijdig ter beschikking te stellen, allicht via de CBB-website.
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BIOSUIKER

BIOPLASTICS

Wereldproductie biosuiker in stijgende lijn
Gedreven door de toegenomen vraag beginnen nieu-
we spelers biologische suiker te produceren. De markt 
voor biologische suiker heeft echter niet zo’n dynami-
sche groei gekend als de markt van alle biologische 
voedingsproducten samen.

Voor de campagne 2019-2020 zou de wereldproductie van biologi-
sche suiker meer dan 440.000 ton kunnen bedragen, een stijging van 
vier procent ten opzichte van de huidige campagne. Tien jaar geleden 
bedroeg de biologische suikerproductie nog minder dan 300.000 ton.

In de jaren negentig werd biologische suiker geproduceerd in landen 
als Malawi, Mauritius, Madagaskar of de Dominicaanse Republiek. Dit 
is vandaag de dag niet meer het geval vanwege een gebrek aan winst-
gevendheid. Nieuwe investeerders namen het over in Zuid-Amerika 
en Azië. Frankrijk kondigde meer recentelijk een biologische suiker-
productie aan voor dit jaar. Oekraïne, Mozambique en Laos produ-
ceerden hun eerste hoeveelheden in 2018.

International Sugar and Sweeteners wijst er in haar rapport op dat het 
moeilijk is om een globale inventarisatie te maken met vergelijkbare 
gegevens, gezien de nogal vage definitie van "biologische suiker": na-
tuurlijke suiker, normen, gebrek aan internationale certificering,...

De belangrijkste producenten en  
exporteurs van biologische suiker
Brazilië is veruit de grootste producent ter wereld met een productie 
van 240.000 ton biologische suiker. De belangrijkste producenten van 
Brazilië zijn de fabrieken in São Francisco (Grupo Balbo) (100.000 ton), 
Univalem (Cosan) (40.000 ton), Jalles Machado (80.000 ton), Goiasa en 
Tereos. Adecoagro is van plan om in 2020 te starten met de productie 
van biologische suiker (14.000 ton).

In Paraguay produceren momenteel negen suikerfabrieken suiker, 
waarvan er zes uitsluitend biologisch suikerriet verwerken. Bijna alle 
suiker die het land exporteert is biologisch.

Colombia heeft momenteel twee biologische suikerproducenten: Pro-
videncia en Incauca. 

In Argentinië produceren twee fabrieken biologische suiker vooral 
voor export. De EU importeerde 15.000 ton, de Verenigde Staten 2.800 
ton en Japan 2.500 ton. Binnen de EU zijn Duitsland en België de groot-
ste afnemers met elk 4.300 ton.

In Mexico is Zucarmex momenteel het enige bedrijf dat biologische sui-
ker op de markt brengt met vier gecertificeerde fabrieken. De productie 
zou echter minimaal zijn.

In 2009 produceerde Cuba de eerste duizend ton biologische suiker 
voor de export naar Europa, Noord-Amerika en Japan. 

Costa Rica is tot nu toe een kleine biologische suikerproducent met 
slechts één suikerfabriek (Assukkar S.A.) en een beperkte productie van 
1.500 ton. Sinds 2018/19 is de Tabogafabriek gestart met de verwerking 
van biologisch suikerriet dat in de toekomst zou worden uitgebreid tot 
20.000 ton.

In Azië is de Thaise suikergroep Wang Kanai de grootste producent van 
biologische suiker sinds 2014 met een jaarproductie van 7.000 tot 
10.000 ton. De geproduceerde biologische suiker is gecertificeerd vol-
gens Europese, Amerikaanse en Japanse normen. 30 procent wordt op 
de binnenlandse markt verkocht en 70 procent wordt geëxporteerd, 
voornamelijk naar Europa. 

Een nieuwe speler in Azië is Laos, waar het Vietnamese bedrijf TTC 1.000 
ha biologisch suikerriet heeft verwerkt. Tegen 2022 hoopt het bedrijf tot 
40.000 ton biologische suiker te produceren. Eind 2018 verscheepte het 
bedrijf zijn eerste zending naar Europa op basis van een vijfjarig con-
tract met de suikerhandelaar E.D.& F. Man, een dochteronderneming 
van Südzucker.

De importeurs
In tegenstelling tot het aanbod is de biologische suikerconsumptie zeer 
geconcentreerd. Ongeveer 200.000 ton van biologische suiker in de we-
reld wordt geconsumeerd in de Verenigde Staten. Dat is het dubbele 
van tien jaar geleden. Er is maar één biologische rietsuikerproducent in 
het land: Florida Crystals met een productie van 3.000 tot 4.000 ton in 
de afgelopen twee jaar.

Europa verbruikt ook ongeveer 200.000 ton biologische suiker. Duits-
land en Frankrijk nemen meer dan de helft van dit volume voor hun re-
kening. Per inwoner staat Zwitserland op de eerste plaats met een con-
sumptie van 10.000 tot 12.000 ton per jaar (of 1,3 kg biologische suiker 
per inwoner).

In Europa wordt momenteel biologische suiker geproduceerd in Oos-
tenrijk, Duitsland en Zwitserland. Net als de Verenigde Staten dekt Euro-
pa met een productie van tussen de 20.000 en 25.000 ton slechts een 
klein percentage van zijn behoeften.

De toonaangevende producent van biologische suiker in Europa is 
Schweizer Zucker, die in 2018/19 een recordproductie van 8.500 ton 
bereikte. Van de 61.000 ton biologische suikerbieten die Schweizer 
Zucker verwerkt, werd bijna 58.000 ton uit Duitsland geïmporteerd. 
Op de tweede plaats komt de Oostenrijkse suikergroep Agrana, een 
dochteronderneming van Südzucker, die onlangs haar biologische 
suikerproductie van Hrusovany in Tsjechië naar de suikerfabriek van 
Tulln in Oostenrijk heeft overgebracht. In Zwitserland, net als in Oos-
tenrijk en Duitsland, staat de (biologische en conventionele) suiker-
bietteelt onder druk en neemt de productie af door een gebrek aan 
winstgevendheid.

Twee andere landen zijn grote afnemers van biologische suiker. Japan 
verbruikt tussen de 20.000 en 30.000 ton biologische suiker per jaar, ter-
wijl Canada tussen de 10.000 en 15.000 ton consumeert. Deze twee lan-
den moeten hun volledige consumptie importeren.

Vooruitzichten 
Hoewel de groei van de wereldmarkt voor biologische suiker indruk-
wekkend is geweest: van 20.000 tot 40.000 ton in 1999 tot meer dan 
300.000 ton in 2009 en bijna 440.000 ton in 2019, maakt biologische 
suiker slechts een klein deel uit van de wereldconsumptie van suiker en 
de internationale handel (respectievelijk 0,3 en 1 procent). De groei was 
vooral merkbaar in Brazilië.

Hoewel het prijsverschil tussen biologische en conventionele suiker (3 
tot 4 keer de prijs van conventionele suiker) aantrekkelijk is en een goe-
de marge belooft, blijkt uit de cijfers dat de groei vertraagt en dat bio-
logische suiker relatief onbelangrijk blijft in de snel groeiende wereld 
van biologische voeding. 

Het aanbod is en blijft de beperkende factor. Maar er zijn nog obstakels, 
zoals de anti-suikercampagnes en de concurrentie van honing, een na-
tuurlijke zoetstof. Bovendien zijn er bij de omschakeling naar biologi-
sche landbouw talrijke hindernissen te overbruggen: een opbrengstda-
ling van 20 tot 30 procent, hogere arbeids- en managementkosten, 
gebrek aan technische infrastructuur en certificeringskosten. Gezien al 
deze elementen wordt voor biologische suiker gerekend op een wereld-
wijde productiegroei van 4 tot 8 procent per jaar. 

Bron: International sugar and sweetener  
report/more sugar producers go organic

De wereldproductie van biologische suiker zou 
ongeveer 440.000 ton bedragen.

Plastic flessen van plantaardige oorsprong op komst
Het Nederlandse bedrijf Avantium maakte in juni be-
kend dat het tegen 2024 een bioplasticfabriek wil bou-
wen in het noordwesten van Europa.

De Nederlandse wetenschapper Gert-Jan Gruter verkreeg een octrooi 
van het Europees Octrooibureau voor de ontwikkeling van een nieuw 
biobased polymeer: polyethyleenfuranoaat (PEF). PEF, gemaakt uit 
plantsuikers (fructose), is een hoogwaardig en milieuvriendelijk alterna-
tief voor PET-flessen (polyethyleentereftalaat) op basis van aardolie. PET 
is een van de meest gebruikte kunststoffen. In 2017 werd wereldwijd 22 
miljoen ton PET verbruikt. 

Gert-Jan Gruter en zijn onderzoeksteam van het chemiebedrijf Avanti-
um zijn erin geslaagd een ecologisch alternatief te ontwikkelen: een 
bioplastic gemaakt van planten -PEF- dat geen olie nodig heeft, volledig 
te recyclen is en daarmee de CO

2
-voetafdruk bij de productie van flessen 

kan verminderen met 70 procent.

Een efficiënt alternatief 
Het voordeel van PET, gemaakt van chemicaliën afkomstig uit fossiele 
brandstoffen, is dat het licht is van gewicht, sterk en flexibel is, waardoor 
het veel gebruikt wordt door de bottelarij-industrie. Maar PEF biedt nog 
meer voordelen. Het is bijvoorbeeld steviger dan de huidige PET-fles-
sen. Het gevolg is dat flessen minder plastic verbruiken, wat de produc-
tiekosten verlaagt. Een zegen voor zowel bedrijven als consumenten. 

PEF heeft ook een grotere waterdichtheid. PEF-recipiënten houden de 
inhoud langer koel en houdt koolzuurgas tien keer langer binnen en 
zuurstof buiten dan PET. Dit gaat ook gepaard met andere milieu- en 
productievoordelen: de productie van flessen met dit polymeer vergt 
ongeveer 70 procent minder energie en vermindert de CO

2
-uitstoot met 

ongeveer een derde in vergelijking met de PET-prestaties.  

De doelstelling van Avantium is om PEF-flessen op de markt te brengen. 
De kunststof werd in 2008 in het laboratorium ontwikkeld en in 2011 
getest op industriële schaal. De volgende stap is de opening van een 
productie-eenheid van 50.000 ton per jaar tegen 2024. 

Een productie van 50.000 ton PEF vereist ongeveer 30.000 hectare teelt 
(bieten, maïs,...).

PEF is 100 procent recycleerbaar, maar de samenstelling lijkt op PET, zo-
dat een specifieke sortering nodig is om vermenging van beide kunstof-
fen te voorkomen. Met een infraroodscanner kunnen de twee soorten 
plastics worden onderscheiden. Er wordt gezocht naar oplossingen. 

PEF, gemaakt uit plantsuikers (fructose), is een 
hoogwaardig en milieuvriendelijk alternatief voor 
PET-flessen op basis van aardolie
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Suikertaks: voedingsindustrie  
past zich aan
Anti-suikercampagnes, aanbevelingen voor het minder 
consumeren van suiker en het invoeren van taksen op 
het suikergehalte in voeding en dranken, dwingen de 
industrie hun producten aan te passen. 

Nu suiker steeds vaker wordt aangewezen als de schuldige van overge-
wicht, diabetes en allerlei ziektes en dus ook van de toenemende uitga-
ven voor gezondheidszorg, zijn regeringen wereldwijd suikertaksen 
gaan heffen. Als reactie herformuleren agrofoodbedrijven hun produc-
ten.

De toegenomen bewustwording van de gezondheidseffecten van sui-
ker leidt enerzijds, tot een daling van de suikerconsumptie en ander-
zijds tot hogere prijzen als gevolg van strengere regelgeving en de in-
voering van belastingen. Tot nu toe was het vooral de drankindustrie 
(frisdranken, enz.) die het doelwit was van deze belastingen, maar ook 
andere producten liggen in het vizier.

Hoe reageert de industrie? Volgens een analyse van vermogensbeheer-
der Schroders zijn er twee trends. Enerzijds zijn er kleinere bedrijven die 
nieuwe en “gezondere” producten aanbieden en anderzijds grote, tradi-
tionele levensmiddelenbedrijven die hun bestaande producten herfor-
muleren.

Steeds meer merken slagen er dus in hun producten te herformuleren 
en verkopen suikerarme snoepjes (Haribo, Lutti) en chocolade met min-
der suiker. Zo heeft Nestlé nieuwe KitKat-repen op basis van donkere 
chocolade gelanceerd. Ze bevatten 40 procent minder suiker dan de 
traditionele repen, dankzij een gepatenteerd proces, waarbij de pulp 
waarin de cacaobonen ingebed zitten, wordt vermaald tot poeder dat 
dient als ‘natuurlijke suiker’ om de KitKat-repen mee te zoeten. De her-
formulering van producten is weliswaar duur en risicovol, maar kan ook 
rendabel zijn. Zo heeft Coca-Cola in de Verenigde Staten zijn verkoop 
van Coca-Cola Zero in één jaar tijd zien verdubbelen.  

Sedert Noorwegen in januari 2019 de belasting op 
zoetwaren sterk heeft opgetrokken, explodeert de 
grensoverschrijdende handel in zoetwaren

Azië: steunpilaar van de  
suikermarkt
Azië is de belangrijkste groeimarkt voor suikerproducen-
ten. Vooral in China en India zullen mensen meer suiker 
consumeren, voorspelt ABN Amro. 

Volgens ABN Amro blijft de suikerconsumptie per hoofd van de be-
volking in Azië relatief laag, maar zal de globale consumptie stij-
gen door de bevolkingsgroei. De Chinezen consumeren gemiddeld 
8 suikerklontjes (4 gram per klontje) per dag. In Indonesië en India 
is dit aantal respectievelijk 16 en 13 klontjes per dag. Brazilianen 
consumeren gemiddeld 35 suikerklontjes per dag. In Nederland is 
dat 27 suikerklontjes per dag. Dit is bijna gelijk aan het Europese 
gemiddelde van 28 suikerklontjes, schrijft ABN Amro. Sinds 2010 is 
de suikerconsumptie in Europa min of meer stabiel gebleven en 
het afgelopen jaar licht gedaald. De daling van de consumptie in 
Europa is waarschijnlijk het gevolg van het debat over suiker en 
gezondheid.  

Noorwegen:  
dalende suikerconsumptie
Het Noorse verbruik van suiker per inwoner is de afgelopen achttien 
jaar met 19 kg gedaald, van 43 tot 24 kg per persoon tussen 2000 en 
2018, volgens een rapport van de Noorse informatiesite NRK. Vol-
gens het Noorse Directoraat Volksgezondheid zal het land tegen 
2021 de in het nationale actieplan voor gezondere voeding vastge-
stelde doelstelling voor de vermindering van de suikerconsumptie 
hebben bereikt. Uit het rapport blijkt ook dat de chocoladecon-
sumptie in het land tussen 2017 en 2018 is gedaald van 14 naar 12,4 
kg per persoon.

Volgens Courrier International gaan liefhebbers van zoetwaren in 
Noorwegen zich bevoorraden in Zweden sinds de Noorse belasting 
op zoetwaren in januari 2019 werd verhoogd. Langs de grens met 
Zweden hebben zich een dertigtal grote supermarkten gevestigd 
die zoetwaren promoten. Deze winkels halen een jaarlijkse omzet 
van ongeveer twee miljard Zweedse kronen (94,84 miljoen euro), 
omdat voor zoetwaren ruim de helft minder wordt betaald dan in 
Noorwegen.  
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SOPABE-T : brutodividend van 2,42 procent
Tijdens de Algemene Vergadering van de coöperatieve 
vennootschap Sopabe-T van 28 november jl. werden de 
rekeningen van het boekjaar 2018/19 goedgekeurd. Het 
te betalen dividend voor de aandelen T voor het jaar 
2018 werd vastgelegd op 0,20 euro per aandeel T, hetzij 
een rendement van 2,42 procent. De dividenden werd 
uitgekeerd op 30 november 2019. De intresten (0,11%) 
van de obligaties voor het jaar 2019 werden betaald op 
15 januari 2020.

De Algemene Vergadering stemde vervolgens in met 
een wijziging aan het huishoudelijk reglement. Nadien 
kwam Thomas Hubbuch, afgevaardigd bestuurder van 
TS, zijn visie over de toekomstperspectieven van de 
Tiense toelichten. 

Dividend van 0,20 euro per aandeel T
De rekeningen Sopabe-T van het boekjaar dat loopt van 1 juli 2018 tot 
30 juni 2019 werden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het ac-
tief en het passief op 30 juni 2019 evenals de resultatenrekeningen wor-
den in de twee tabellen hierna weergegeven.

De belangrijkste gebeurtenissen van dit boekjaar zijn enerzijds, de om-
zetting op 31 januari 2019 van de obligatielening van de tweede schijf 
en de helft van de obligatielening van de derde schijf in aandelen T van 
Sopabe-T met het oog op de aankoop van Südzucker-aandelen voor 
een overeenstemmend bedrag in 2019 en in 2020 en anderzijds de bij-
zondere waardevermindering van de 1.200.000 aandelen TS in het bezit 
van Sopabe-T.

Het boekjaar 2018/2019 werd afgesloten met een negatief resultaat 
van 375.346,27 euro. Vorig jaar bedroeg de winst 470.394,23 euro. 
Het lagere resultaat is niet het gevolg van een daling van de inkom-
sten van Sopabe-T, vermits het bedrag van de door de TS uitgekeer-
de dividenden (540.000 euro) niet veranderd is ten opzichte van vo-
rig jaar, maar van de waardedaling van de aandelen TS in het bezit 
van Sopabe-T voor een bedrag van 900.000 euro. De waarderaming 
van het aandeel TS werd naar beneden bijgesteld om rekening te 
houden met het verlies geleden door TS na de verkoop van 
Saint-Louis-Sucre aan Südzucker tijdens haar boekjaar afgesloten op 
28.02.2019. 

De Raad van Bestuur stelde voor om het verlies van het boekjaar op 
te vangen door een bedrag van 375.346,27 euro in te houden op de 
reserves. De Raad van Bestuur stelde ook voor om via inhouding op 
de reserves een brutodividend toe te kennen van 0,20 euro per 
aandeel T (0,33 euro vorig jaar) om de 1.163.276 maatschappelijke 
aandelen T te vergoeden die recht hebben op een dividend voor het 
boekjaar 2018 en die vermeld staan in het bestand afgesloten op 31 
december 2018 (in overeenstemming met het definitieve bestand 
van de basiscontracten van 2018). 

Het zijn dus de planters die eige-
naar waren van de aandelen T op 
31.12.2018, die recht hebben op 
een dividend. Op deze datum 
wordt het aandeelhoudersbestand 
immers afgesloten met het oog op 
de betaling van het dividend voor 
het jaar 2018 

Op 31.12.2018 waren er precies 
1.163.276 aandelen T. Gezien het 
dividend 0,20 euro bedraagt, is het 
totaal toe te kennen bedrag aan 
dividenden 1.163.276 x 0,20 = 
232.655,20 euro.

De door de Raad van Bestuur voor-
gestelde inhouding op reserves 
bedraagt in totaal 608.001,47 euro. 

De Algemene Vergadering keurde 
de voorstellen inzake de resultaat-
bestemming goed.

Wijzigingen Huishou-
delijk Reglement
Om het maximale overschot van de 
participatie in overeenstemming te 
brengen met het maximale tekort 
van 350 euro, zoals vermeld in artikel 
3 van het HHR, heeft de Raad van Be-
stuur beslist om artikel 6 aan te pas-
sen. Het maximale overschot van de 
participatie wordt dus ook gebracht 
op 350 euro. Boven dit bedrag kan 
Sopabe-T besluiten de overtollige 
aandelen terug te betalen. De Alge-
mene Vergadering heeft ingestemd 
met de wijziging.

Op het einde van de vergadering nam Thomas Hubbuch, afgevaardigd 
bestuurder van TS, het woord. Volgens hem zal de suikermarkt zich her-
stellen in de toekomst door de toename van de wereldwijde suikercon-
sumptie met name in Azië. Hij onderstreepte ook de plaats van TS bin-
nen Südzucker, dat een diversificatie van zijn industriële activiteiten als 
troef heeft. Tevens gaf hij een opsomming van de prestaties en het po-
tentieel van de fabrieken in Longchamps, Tienen en Wanze, maar ook 
van de vestigingen in Merksem (Candico) en in Oostkamp (Lebbe Sugar 
Specialties). Verschillende aanwezigen trokken de optimistische visie 
van de heer Hubbuch in twijfel en verwezen naar de verschillende pro-
blemen in de TS-fabrieken tijdens de afgelopen twee campagnes en de 
bijzonder lage verkoopprijs die het Südzuckerconcern heeft bekomen 
in vergelijking met zijn concurrenten. Nadien werd vooral gepraat over 
de risicodeling na de verlenging van de campagnes tot eind januari en 
over de suikerbietprijs die niet rendabel genoeg meer is om de suiker-
bietteelt voort te zetten.  

RESULTATENREKENING  VAN  SOPABE-T  VOOR  
2018/2019

Ontvangsten 640,934
Dividenden aandelen TS 540.000

Interesten bankrekeningen + beleggingen 44.957

Emolumenten RvB TS 42.936

Opbrengst aankoop/verkoop participatie 11.975

Terugwinning buitenlandse voorheffing 1.066

Uitgaven 184.702
Betaalde interesten 32.213

Personeel 93.593

Bureelkosten (huur, tel,…) 12.113

Expert, notaris,… 22.179

Vergaderingen 13.519

Verzekeringen RvB 2.731

Financiële lasten 7.386

Allerlei (taksen,…) 968

Recurrent resultaat 456.232

Buitengewone opbrengsten:
waardevermindering aandelen Südzucker

+73.335

Buitengewone lasten: 
waardevermindering aandelen TS

-900.000

Belastingen - 4.913

Verlies van het boekjaar -375.346

Balans van SOPABE-T op 30 juni 2019

Actief = 49,3 mio € Passief = 49,3 mio €

Vaste activa  9.140.504 Eigen 
vermogen 29.930.925

Participatie TS Aandelen A 360.000

Aandelen TS 7.207.687 Aandelen B 51.876

Aandelen 
Südzucker

1.932.817 Aandelen T 23.205.122

Uitgiftepremies 
(aandelen T)

2.609.933

Reserves 3.703.993

Vlottende 
activa

40.216.118 Schulden 19.425.697

Beleggingen 21.738.015
Obligatie- 
leningen

19.159.861

Liquiditeiten 17.883.074

Te recupereren 
voorheffingen + 
diverse schuld- 
vorderingen

536.429

Te betalen 
dividenden op 
30 november 
2019

232.655

Te ontvangen 
interesten 

6.648

Te betalen 
interesten op 
obligaties  
(periode 01-06/2019)

12.320

Vorderingen 
(vergoedingen 
TS)

51.952
Schulden 
(facturen)

20.861

Thomas Hubbuch, afgevaardigd bestuurder van 
TS, vertrouwt erop dat de suikermarkt zich zal 
herstellen in de toekomst door de toename van de 
suikerconsumptie in Azië.

FD TEE
DE NIEUWE BIET  

MET TOPOPBRENGSTEN

✓  RHIZOMANIE TOLERANT

✓  SNELLE HOMOGENE OPKOMST

✓  UITGESPROKEN 
      GRONDBEDEKKING

✓  SUIKERRIJK TYPE

✓  HOGE FINANCIELE OPBRENGST

in 2019 nieuw toegelaten op de 
Belgische rassencatalogus

ACTIVATIE VOOR EEN  
SNELLE EN HOMOGENE OPKOMST!
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15ALLERLEI SUIKER

VOLLEDIG 
TOEGEWIJD
aan uw succes

Meer info via pacolet.wim@skynet.be

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
A K+S Company 

www.kpluss.com ·  K+S Agrar

Pfeifer & Langen : nieuwe  
investeringen in Jülich

De suikerfabriek Jülich van de groep Pfeifer & Langen bouwt een 
nieuw gebouw dat naar verwachting in 2020 gebruiksklaar zal zijn. 

De site zal negen verpakkingslijnen kunnen huisvesten. 

Pfeifer & Langen, de op twee na grootste suikerproducent van Duitsland, 
investeert hiervoor 33 miljoen euro. In het gebouw van ongeveer 13.000 
vierkante meter zullen negen verpakkingslijnen van 30 meter lang wor-
den geïnstalleerd. Sommige hiervan zullen worden gerecupereerd uit de 
fabriek van Elsdorf.

De fabriek in Jülich had al een verpakkingsinstallatie voor big bags en zak-
ken voor de industrie en een laadstation voor bulksuiker. Suiker zal er nu 
ook ter plaatse worden verpakt in kleinere verpakkingen voor huishoude-
lijk gebruik. Tegen eind 2020 zullen drie lijnen voor de verpakking van 1 
kilogram, twee voor suikerklontjes, één voor suikersticks, één voor snoep-
goed, één voor suikerbrood en een conditioneringsmachine voor de ver-
pakking van 0,5 tot 2 kg kristalsuiker worden geïnstalleerd. 

Suiker Unie : eiwit uit bietenblad

Na vijf jaar experimenteren en een investering van enkele miljoenen 
euro’s met verschillende Europese partners heeft Suiker Unie haar 

demofabriek in Dinteloord voor de productie van plantaardige eiwitten 
in gebruik genomen. In de fabriek zullen eiwitten uit bietenbladeren 
worden geëxtraheerd en verwerkt tot een kleur-, reuk- en smaakloos 
poeder. Het zal bijdragen aan de overgang van dierlijke naar plantaardi-
ge eiwitten in talrijke voedingsmiddelen.

Een hectare suikerbiet produceert niet alleen suiker, maar ook 25 ton 
loof. Deze ongebruikte biomassa bevat ongeveer 200 kilo eiwit. De ex-
tractie ervan blijft duur, maar door de sterke vraaggroei van vegetariërs, 
kan de productie in overweging worden genomen.

De eerste bietenbladeren worden tijdens deze campagne geleverd, zodat 
begin volgend jaar de geëxtraheerde eiwitten in voldoende hoeveelheden 
beschikbaar zullen zijn om de producten bij de klanten te kunnen testen. 

British Sugar : lichte stijging  
suikerbietprijs

Na lange besprekingen, heeft British Sugar met haar bietentelers een 
akkoord bereikt over het nieuwe bietencontract. De overeenkomst 

stelt eenjarige en driejarige contracten voor. In het eenjarige contract 
voor 2020 bedraagt de prijs ongeveer 22 euro per ton, wat 0,50 euro 
meer is dan in 2018. Deze prijs is inclusief een aftrek voor de tarra. Voor 
de periode 2020 tot 2022 ligt een driejarig contract klaar aan een prijs 
van 23 euro per ton. Voor beide contracten ontvangen de producenten 

China heeft te kampen met  
suikersmokkel

China, ’s werelds grootste suikerimporteur, wil zijn binnenlandse pro-
ductie ondersteunen, maar wordt geconfronteerd met grootschali-

ge suikersmokkel.

In China wordt ongeveer 10 miljoen ton suiker per jaar geproduceerd en 
zo’n 16 miljoen ton geconsumeerd. Om de invoer te beperken steunt 
China de binnenlandse suikerproductie, maar de productiekosten zijn 
er aanzienlijk hoger dan in de buurlanden Thailand en India. De over-
heid legt invoerquota op om de suikerprijs op de binnenlandse markt te 
ondersteunen en heft heel hoge douanerechten op ingevoerde suiker.

Om deze belastingen te ontwijken werd een groot smokkelnetwerk op-
gezet om de Chinese markt te bevoorraden zonder de douane te passe-
ren. Het ministerie van Landbouw schat dat jaarlijks meer dan één mil-
joen ton suiker via Birma, Laos of Vietnam op die manier China 
binnenkomt.

De autoriteiten hebben daarom extra maatregelen genomen om de 
fraude beter te bestrijden. Hierdoor zou de illegale suikerinvoer volgens 
Reuters dit jaar worden gehalveerd tot 800.000 ton. Als gevolg hiervan 
stijgt evenwel de suikervoorraad in de naburige exportlanden. India 
heeft het moeilijk om zijn suikervoorraad van zes miljoen ton te expor-
teren. Ook Thailand zit met dat probleem, waardoor suikerriettelers zich 
veeleer richten op de teelt van maïs, manioc of rijst. Door de daling van 
het suikerrietareaal zou de suikerproductie in Thailand dit jaar met twee 
tot drie procent kunnen afnemen. 

Jülich investit dans les protéines végétales

In maart 2019 investeerde Pfeifer & Langen ook in plantaardige eiwitten 
door een meerderheidsbelang te nemen in Amidori, een toonaange-
vende innovator in de voedingssector die vegetarische eiwitrijke pro-
ducten produceert. Amidori gebruikt erwten en andere plantaardige 
eiwitten om voedingsproducten te maken die kunnen worden gebruikt 
als vervanging voor dierlijke eiwitten of als alternatief of aanvulling op 
vlees.

De plantaardige eiwitsector ontwikkelt zich snel, omdat deze wordt ge-
zien als een van de oplossingen om de snel groeiende wereldbevolking 
te blijven voeden en de CO2-uitstoot te verminderen.

Het door Pfeifer & Langen verworven belang in Amidori is onderworpen 
aan de goedkeuring van de bevoegde mededingingsautoriteiten. 

een premie wanneer de Europese referentieprijs voor witte suiker een 
bepaald niveau bereikt. Voor het eenjarige contract geldt dit voor een 
referentieprijs van 375 euro per ton en 400 euro per ton voor het drieja-
rige contract. De producenten ontvangen een bonus van 15 procent 
van de prijs boven de referentieprijs of 25 procent van het bedrag waar-
van de referentieprijs het vastgestelde niveau overschrijdt. 
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1. Innovatieve SMART KWS-suikerbiet
■■ Ontwikkeld met behulp van klassieke kweekmethoden 
■■ Excellente gewasveiligheid voor de CONVISO® ONE-herbicide
■■ Benutting van het volledige opbrengstpotentieel

2. Breedwerkende herbicide
■■ Breedbladig onkruid waaronder veel moeilijk te beheersen soorten 
■■ Ook gevoelig grasonkruid
■■ ■Onkruidbieten (via zaad van klassieke schieters)

De moeilijkst te bestrijden onkruiden welke gevoelig  
zijn voor CONVISO® ONE zijn:
■■ Hondspeterselie (Aethusa cynapium)
■■ Papegaaienkruid (Amaranthus retroflexus)
■■ Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
■■ Melganzenvoet (Chenopodium album)
■■ Bingelkruid (Mercurialis annua)
■■ Gevoelige onkruidgrassen
■■ Varkensgras (Polygonum sp)
■■ Kamille (Matricaria chamomilla)

3. Efficiëntere en flexibelere onkruidbestrijding
Minder toepassingen
■■ Aanbeveling: gesplitste toepassing van 2 × 0,5 liter  
CONVISO® ONE + een niet ALS mengpartner + olie 

■■ Altijd in combinatie met klassieke niet ALS suikerbietenherbiciden 
die geregistreerd zijn voor de teelt van suikerbieten

Het tijdstip van de toepassing 
hangt af van de groeifase van het onkruid.
■■ Melganzenvoet (Chenopodium album) is het gidsonkruid en dient 
gemiddeld over het perceel twee echte bladeren te hebben

■■ Tweede bespuiting: als de nieuwe melganzenvoet twee echte  
bladeren heeft, minimum 10 dagen na de eerste toepassing

Meer flexibiliteit
CONVISO® ONE kan worden toegepast:
■■ ■Minder afhankelijk van groeicondities en groeifase van de biet 

Een SMART Keuze

Een nieuwe breedwerkende herbicide in suikerbieten op basis van ALS-remmersInnovatieve suikerbiet van KWS met tolerantie tegen een nieuwe herbicide met ALS-remmer

SMART KWS zaden CONVISO® ONE 
Bayer herbicide

CONVISO® SMART is een innovatief onkruidbestrijdingssysteem voor suikerbieten.  
Twee belangrijke componenten werken in synergie:

Een SMART Systeem

SMART KWS-suikerbieten zijn het resultaat van meer dan 15 
jaar succesvol KWS-onderzoek en -ontwikkeling.
Klassieke veredelingstechnieken werden gebruikt om de tolerantie  
voor ALS-remmers te identificeren en te associeren in KWS- 
kweekprogramma's om van SMART KWS suikerbiet de perfecte 
partner te maken voor de herbicide CONVISO® ONE. Het suikerbiet 
onkruidbestrijdingssysteem CONVISO® SMART is gezamenlijk  
ontwikkeld door KWS SAAT SE & Co. KGaA en Bayer.

Een SMART Kweekwerk

Effectieve bestrijding van meest voor komende onkruiden in suikerbieten

CONVISO® ONEOnbehandeld Aethusa

Het tijdstip van de eerste bespuiting is van groot  
belang voor een succesvolle bestrijding

*  In combinatie met een niet ALS suikerbietenherbicide om resistentie te 
voorkomen door te weinig variatie van actieve stoffen.

De jaarlijkse toegelaten dosis van CONVISO® ONE is 1 l / ha

schoffelen van de wendakker gebeurt best tussen de 1ste en 2de bespuiting

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

2ste behandeling

minimum spuitinterval: 10 dagen

stadium kiemlob  
van de suikerbiet

stadium 8 echte bladen  
van de suikerbiet

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

1ste behandeling

melganzenvoet 
max 2 echte 
bladen 

(Chenopodium  
album)

melganzenvoet 
max 2 echte 
bladen 

(Chenopodium  
album)

kiemlob kiemlob

een niet ALS 
mengpartner *

een niet ALS 
mengpartner *

CONVISO® is een gedeponeerd handelsmerk van Bayer. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
veilig. Lees eerst het etiket en de productinformatie voor gebruik. Voor verdere productinformatie, 
met inbegrip van gevarenzinnen en -symbolen, raadpleeg www.phytoweb.be.

De nieuwe manier  
van bieten telen

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

De innovatie voor u – Onkruidbestrijding  
met 2 bespuitingen is mogelijk!
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