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Het Europees Parlement wil dat de Unie tegen 2050
klimaatneutraal is. Om die doelstelling te bereiken
zou in 2030 de uitstoot van broeikasgassen moeten
zakken met 55 procent.

Coherentie of
contradictie

7
Kort geoogst
Südzucker Frankrijk: na de aangekondigde sluiting
van de fabriek in Cagny gingen de werknemers in
staking en werd de fabriek stilgelegd. De 450.000 ton bieten
bestemd voor Cagny worden overgebracht naar twee andere
fabrieken van de groep (op 160 km en 300 km afstand). Het transport is gepland tot in februari, als beide fabrieken klaar zijn met
de verwerking van hun bieten. Vierhonderd vrachtwagens zullen
dagelijks 12.000 ton bieten leveren.
Frankrijk: een amendement om het bijmengingspercentage van biobrandstoffen in benzine vanaf
2021 te verhogen, is bijna goedgekeurd. Als dit percentage in
de definitieve tekst wordt opgenomen zal de bijmenging worden
gebracht op 8,6 procent (7,9% in 2019 en 8,2% in 2020). De stijging zal worden gerealiseerd door ethanol dat wordt geproduceerd uit suiker- en zetmeelresiduen.
Nederland: de gemiddelde Nederlander consumeerde dagelijks 122 gram suiker tussen 2007 en
2010, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
terwijl de suikerconsumptie tussen 2012 en 2016 afnam met 110
gram, hetzij een daling van ongeveer 10 procent. Verwacht wordt
dat in 2019 en 2020 de consumptie van suikerwaren daalt en dat
de verkoop van chocolade blijft groeien.
Verenigd Koninkrijk: uit een studie van de universiteit van Oxford blijkt dat de frisdrankindustrie de
toevoeging van suiker in haar producten aanzienlijk heeft
verminderd. Tussen 2015 en 2018 daalde de totale hoeveelheid
suiker in frisdranken met 29 procent.
De consumptie van nieuwe zoetstoffen zoals sucralose en stevia steeg ieder jaar met 12 procent
tussen 2009 en 2019, terwijl het verbruik van oudere zoetstoffen (sacharine, cyclamaat, aspartaam en acesulfaam-K) stabiel
bleef, aldus een rapport van Rabobank. Suiker vervangen blijft
complex en vereist meestal combinaties van verschillende zoetstoffen. Volgens Rabobank hebben allulose en stevia het beste
toekomstpotentieel.

Prijsstijging op
de wereldmarkt
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Rusland: recordproductie met 7,1 miljoen ton geproduceerde suiker voor de campagne 2019/20
tegenover 5,7 miljoen ton vorig jaar, wat neerkomt op een stijging van 23 procent, meldt de vereniging van Russische suikerfabrikanten.

RHIZOMANIE

Verwacht wordt dat Indonesië in de komende vijf
jaar vijftien nieuwe suikerfabrieken zal bouwen om
zelfvoorzienend te worden op het vlak van suikerproductie. Het
ministerie heeft zich het ambitieuze doel gesteld om in 2020,
dankzij tien nieuwe fabrieken, 3,8 miljoen ton suiker te produceren. Dit betekent een stijging van 72,73 procent ten opzichte
van de 2,2 miljoen ton die in 2019 werd geproduceerd.
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EDITO
Europa en landbouw: coherentie of contradictie?
Eind juni vorig jaar bereikten de Mercosur-landen (Argentinië,
Brazilië, Paraguay, Uruguay) en de Europese Unie een princiepsakkoord over een handelsakkoord tussen de twee zones.
Daarna was het een tijdje mediastil rond dit akkoord. Onlangs, nu
het in precieze teksten moet worden omgezet, zetten verschillende
betrokken partijen nog eens hun standpunt op scherp.
De stemmen waren en zijn kritisch, vooral uit landbouwhoek.
Het is, om te beginnen, goed nog eens te herhalen dat er an sich
niets fout is met internationale handel. Integendeel, ze kan voor
meer welvaart zorgen en economische spelers kansen bieden.
Maar dan moeten de spelregels wel fair zijn. Fair bekent in dit geval
coherent en gelijk voor iedereen.
En daar loopt het grondig fout. Voor de import uit de Mercosur-zone
lijken alle eisen in de koelkast te verdwijnen die men wel aan de Europese landbouw stelt. Deze laatste wordt, meer dan ooit, met regels en
verboden gemuilkorfd. Vaak om principiële redenen, zonder het nodige pragmatisme. Mogen we -helaas!- de gewasbescherming nog eens
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als voorbeeld nemen? Aan de lopende band worden de erkenningen
en toelatingen voor actieve chemische substanties ingetrokken en/of
niet vernieuwd. Of ze worden aangevochten, waarbij ook de bietplanters speelbal worden in lange en onzekere juridische procedures.
Aan de andere kant worden beloftevolle innovaties op het vlak van
genetica met veel argwaan bekeken, en zelfs afgestopt. De akkerbouwer in het algemeen en de bietplanter in het bijzonder wordt
geprangd tussen hamer en aambeeld.
De Europese spreidstand gaat bovendien alsmaar groter en dus
pijnlijker worden.
In december, kort na het aantreden van de nieuwe Commissie, pakt de
ploeg van Ursula von der Leyen uit met de “European Green Deal” (zie
ook pagina 7). Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal worden.
Opnieuw een lovenswaardige doelstelling, hoewel men de vraag kan
ze stellen of ze wel realistisch en dus geloofwaardig is. Opnieuw worden van de landbouw grote inspanningen gevraagd. En ook hier dient
onderstreept dat de landbouwsector zijn verantwoordelijkheid wil
nemen… op voorwaarde dat één en ander redelijk en werkbaar is.

Maar dat de maatschappelijke, sanitaire en duurzaamheidslat weer een stuk hoger zal gelegd worden, is zeker.
Coherentie vragen we dus. (Green) deals en (handels)akkoorden
moeten op elkaar inhaken. Door zowel binnen als buiten Europa
dezelfde taal te spreken, kunnen onze beleidsmakers ook een
duurzaam draagvlak bij alle betrokkenen creëren. Hoe vaak beweren
politici niet dat ze samen met mensen en organisaties beleid willen
maken? Een coherente taal en een coherent beleid zijn de beste
garantie dat de vooruitgang die al geboekt werd door innovatie en
vrijwillige initiatieven bevestigd en voortgezet wordt. En dat de
regelgeving aanvaard en toegepast wordt, en dus haar doel niet
mist.
De CBB is, samen met CIBE, steeds bereid
om een uitgestoken hand aan te nemen
en constructief naar oplossingen te
zoeken.
Peter Haegeman
Secretaris-generaal CBB

ACTUALITEIT

Managementswijzigingen bij Südzucker en bij de
Noodtoelatingen voor neonicotinoïden blijven van kracht Tiense Suikerraffinaderij
Eind 2019 verleende de FOD Volksgezondheid, net
zoals het jaar voordien, noodtoelatingen voor het
omhullen van bietenzaad met neonicotinoïden en
voor het uitzaaien ervan. Twee milieu-NGO’s dienden kort daarna bij de Raad van State een verzoek
tot schorsing bij hoogdringendheid in. De Raad van
State verwierp deze verzoeken echter op 27 januari
jl. Dit betekent dat de betrokken toelatingen van

kracht blijven, zeker tot ook hun verzoeken tot vernietiging behandeld zijn. Deze schorsen de noodtoelatingen echter niet. Een uitspraak zal naar schatting nog anderhalf jaar op zich laten wachten.
Bietenplanters kunnen dergelijke zaden dus aankopen en binnen enkele maanden uitzaaien. Ze moeten daarbij echter rekening houden met dezelfde
beperkende voorwaarden als vorig seizoen.

Eind januari kondigde de Tiense Suikerraﬃnaderij het
vertrek aan van haar CEO sinds 2006, Thomas Hubbuch. Hij wordt vervangen door Guy Paternoster, de
huidige grondstoﬀen- en productiedirecteur, die de
planters van de Tiense goed kennen.
Het vertrek van Thomas Hubbuch kadert in een vereenvoudiging van de structuren bij het moederbedrijf

Südzucker. Tegelijkertijd kondigde Südzucker het vertrek aan van Wolfgang Heer, voorzitter van de raad
van bestuur van Südzucker. Hij wordt per 1 maart
2020 vervangen door Niels Pörksen. Niels Pörksen
heeft verschillende managementfuncties bekleed in
diverse regio’s en markten, onder andere bij BASF,
Nordzucker en, sinds 2014, bij Nufarm, een mondiaal
opererend gewasbeschermingsbedrijf.

Krachtige
onkruidbestrijding
in granen

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

www.cropscience.bayer.be

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

ISCAL
Voorjaarsvergaderingen

Langverwachte prijsstijging op de wereldmarkt

Het is nog wachten op de uitgeschreven tekst van het interprofessioneel akkoord dat zal gelden voor de campagnes 2020 en
2021. Van zodra de tekst deﬁnitief is, zal dit via een nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt en zal deze ook te raadplegen zijn op de website www.suikerbiet.be.

Sinds 2 januari zijn de suikerprijzen op de wereldmarkt
gestegen met 17%, van 322 euro/ton tot 377 euro/ton
op 7 februari. Op de Europese markt daarentegen zijn de
EU-suikervoorraden weliswaar lager dan die van de
afgelopen vier campagnes, maar nemen de prijzen
nauwelijks toe: gemiddeld 334 euro/ton voor november
2019 (332 euro/ton in oktober).

Tijd nu voor de voorjaarsvergaderingen met op het programma de
landbouwkundige evaluatie van de voorbije campagne, de marktvooruitzichten, uitleg bij de afrekening van de geleverde bieten en
uiteraard een toelichting bij het nieuwe interprofessioneel akkoord.
Zowel Ronald Demuynck, directeur landbouwkundige dienst van
Iscal, als Luc Quintens, voorzitter van het Coördinatiecomité
Vlaanderen, zullen telkens aanwezig zijn.

Woensdag 19 februari:
14.00 uur: Oudenaarde – Zuid Oost-Vlaanderen –Molenhuis – Molenstraat 44 – 9700 Eine.
20.00 uur: Kortrijk – Midden West-Vlaanderen –Rembrandt – Oudenaardestraat 22 – 8570 Vichte.

Donderdag 20 februari:
14.00 uur: Kieldrecht – Moerbeke – Eeklose Polder: “Buurthuis Kruisstraat” – Weststraat 13 – 9180 Moerbeke.
20.00 uur: Brugse Polder – Café in t Dorp (feestzaal achteraan) –
Dorpsstraat 106 – 8300 Westkapelle.

Maandag 24 februari:
20.00 uur: Vlaams-Brabant – Flandria – Steenhuﬀeldorp 56 – 1840
Steenhuﬀel.

Woensdag 26 februari:
14.00 uur: Veurne – Diksmuide – ’t Spaans Kwartier – Groenestraat
14 – 8691 Izenberge.
20.00 uur: Ieper – Poperinge – AVOWEST – Schipvaartweg 10 –
8970 Poperinge.
Zitdagen Landbouwkundige Dienst
De zitdagen zijn intussen reeds van start gegaan. Op de website
www.suikerbiet.be kan, ter voorbereiding van het gesprek met de
landbouwkundige, de door Iscal opgestelde variëteitenlijst met de
gemiddelde resultaten van de laatste drie jaar en de prijslijst
geraadpleegd worden.

Alhoewel de Internationale Suikerorganisatie (ISO) al enkele
maanden een tekort voorspelt van 10 miljoen ton voor de
campagnes 2019-2020 en 2020, reageerde de markt niet. Maar in
januari heeft de aankondiging van nog slechter dan verwachte
oogsten in India, Thailand en de Verenigde Staten de prijzen op de
wereldmarkt gestimuleerd.
Het goede vooruitzicht van twee deﬁcitaire campagnes moet echter
worden getemperd door minder gunstige factoren: het feit dat India
nog steeds zeer grote suikervoorraden heeft en de kans dat Brazilië
vanaf april suikerriet omzet in suiker in plaats van ethanol, gezien de
stijging van de suikerprijzen op de wereldmarkt.

Europese suikerprijs lager dan wereldprijs
De transmissie van de prijsstijging op de wereldmarkt naar de
Europese markt blijft achter. Deze vertraging is te wijten aan het feit
dat de door de fabrikanten aan het EU-prijzenobservatorium
gemelde verkoopprijzen voor suiker de suikerverkopen omvatten
die momenteel wordt geleverd, maar die enkele maanden geleden
werd geprijsd (langetermijncontracten), toen de prijs van suiker nog
zeer laag was. Een tweede reden is dat het prijzenobservatorium
alleen melding maakt van de EU-verkoopprijzen voor suiker met een
vertraging van ongeveer twee maanden. Vanaf januari worden
betere prijzen verwacht.
De verschillen in suikerprijzen tussen de EU-regio's zijn aanzienlijk.
Voor november 2019 gaft de Commissie voor een gemiddelde EUprijs van 334 euro/ton, 321 euro/ton voor de suikerproducerende
lidstaten in West-Europa (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland,
Verenigd Koninkrijk), 345 euro/ton voor Midden- en Noord-Europa
en 409 euro/ton voor Zuid-Europa (Italië, Griekenland, Spanje,...) of
een verschil van 88 euro/ton met onze regio.

Zoals altijd staat Brazilië centraal in het
debat. Hoeveel suiker zal het produceren in
de wetenschap dat ethanolfabrieken steeds
meer maïs als grondstof gebruiken en dat de
vraag naar ethanol sterk blijft omdat de
ethanolprijzen in Brazilië op dit moment erg
hoog zijn? En zal de prijs van ethanol bestand
zijn tegen de daling van de olieprijs, gezien
de vrees voor een vertraging van de Chinese
en mondiale economie als gevolg van de
coronavirusepidemie? En tot slot, hoe zal de
olieprijs zich de komende maanden
ontwikkelen als de politieke spanningen in
het Midden-Oosten toenemen?

Streef naar hoge
suikergehaltes:
it’s all in the seed.
EVAMARIA KWS
ANNELAURA KWS
QUEENA KWS

Nematode

PROTECT

NEW

SEEDING
THE FUTURE
www.kwsbenelux.com
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KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW
Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be

De suikerbiet
en haar teelttechniek
PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, Barbara Manderyck, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Aandachtspunten voor de uitzaai: goed gestart is half gewonnen!!
Ronald EUBEN (KBIVB vzw—IRBAB asbl)
De maand maart komt in zicht, wat wil zeggen dat we ons stilaan kunnen voorbereiden op de
uitzaai van de suikerbieten. Zowel op teelttechnisch als op economisch vlak zijn er heel wat uitdagingen. Kies je als landbouwer voor zaden zonder de gekende neonicotinoïden (Poncho Beta of
Cruiser-Force), beginnen deze uitdagingen al van bij de uitzaai.

Zaaibedbereiding
Directzaai (zaaien zonder voorafgaande grondbewerking) is mogelijk maar vaak geeft een bodembewerking meer zekerheid voor een goede opkomst. Voor een goede aandrukking en bedekking van het zaad is een laagje verkruimelde grond noodzakelijk. De verkruimelde laag moet niet
veel dieper zijn dan de zaaidiepte van zo’n 2 à 3 cm. Stel bij de zaaibedbereiding de werkdiepte in
op zo’n 5 cm. Frontwerktuigen kunnen het aantal doorgangen doen verminderen en zijn een
nuttige ballast bij het keren op de kopakker. Het gewicht van de trekker mag niet te hoog zijn
omdat de bodem in het vroege voorjaar gevoelig kan zijn voor bodemverdichting maar moet
voldoende zijn om het vermogen te kunnen overbrengen naar de bodem, want wielslip heeft ook
een versmerende werking op de bodem.
Probeer de zaaibedbereiding in maximaal 2 werkgangen uit te voeren. Meerdere werkgangen
verhogen de kostprijs en verhogen het risico op bodemverdichting. Een snelle berekening met de
online tool Mecacost van het CRA-W (www.mecacost.cra.wallonie.be) leert ons dat een passage al
snel zo’n 30 à 40 euro per hectare kost, exclusief vergoeding voor arbeid. Werk niet dieper dan
nodig. Bij diepere bewerkingen verbreek je de capillariteit (vochtlevering uit ondergrond) en haal
je natte kluiten naar de oppervlakte. Bij een droge periode na zaai komt het zaad dan droog te
liggen. Omwille van deze reden adviseren we om het diep losbreken van de bodem bij nietkerende bodembewerking best in de zomer of najaar uit te voeren. In het voorjaar is de bodem
meestal nog te vochtig om een diepe bewerking uit te voeren. Een vochtige leem of kleibodem
gaat niet breken of verkruimelen, maar is kneedbaar. Daarom is het risico op versmering en/of het
maken van holtes te groot wanneer we in het voorjaar diep werken. Zelfs al zijn we geen voorstander van het diep losbreken in het voorjaar, kan dit alleen overwogen worden in lichte gronden op voorwaarde dat de bodem goed opgedroogd is in de diepte en men nadien zware elementen gebruikt om de boden in de diepte terug aan te drukken.
Controleer voor aanvang van de zaaibedbereiding steeds met een spade de toestand van de bodem in de laag 0 - 30 cm. Werp een blok aarde voor u uit. Deze moet uit elkaar vallen voordat je
start met de bodembewerking

ondergrond, staat alles ingesteld op dezelfde zaaidiepte. Bij aanvang van de zaaiwerken dient de
zaaidiepte opnieuw gecontroleerd en eventueel ook bijgesteld te worden. Zo ben je zeker dat je
start met alle elementen op dezelfde zaaidiepte.
Voor elke gezaaide hectare, trekt elke zaaikouter van een 12-rijige zaaimachine 1.851 meter zaaivoor! Het is dus niet verwonderlijk dat zaaikouters slijtagegevoelig zijn. Een versleten zaaikouter
maakt een te brede zaaivoor waarin de zaadjes na aﬂeg zijdelings of met de rijrichting mee kunnen rollen. Dit geeft een slechtere nauwkeurigheid voor de zaaiafstand en kan er ook voor zorgen
dat de zaadjes slecht of niet aangedrukt worden.
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Bodemverdichting opheffen of vermijden?

Figuur 1 Door frontwerktuigen beperk je het aantal doorgangen. De betere gewichtsverdeling in combinatie met een luchtdrukwisselsysteem vermindert de druk op de bodem

Zaai en zaaimachines
De zaaidiepte is het meest delicate punt met een directe weerslag op de opkomst en ontwikkeling
van het kiemplantje. Het doel van een kwalitatieve zaai is om alle zaadjes op eenzelfde diepte te
zaaien en goed aan te drukken in de bodem. Afhankelijk van het bodemtype adviseren we een
zaaidiepte van zo’n 2 cm. Bij oppervlakkiger zaaien, wordt het risico op schade door bosmuizen
groter. Zeker in zones waar de bedekking iets minder makkelijk is, bijvoorbeeld op kleikoppen. Let
op wanneer je zaaizaden met enkel Force in de omhulling gebruikt. Voor deze is een constante en
ideale zaaidiepte nog veel belangrijker. Force werkt via een dampwerking rond het zaad. Rond het
zaad wordt een bol met een straal van 2 cm gevormd waarin Force het zaadje, het kiemplantje en
de kiemwortel beschermt tegen bodeminsecten. Wanneer we het zaadje dieper dan 2 à 2.5 cm
zouden zaaien, zal er in de bodem een zone zijn waar er geen bescherming is van het kiemplantje
wanneer dit op weg is naar de oppervlakte. In deze zone kan het plantje dus aangevallen worden
door bodeminsecten. Om een goede werking van Force te garanderen, is het dus belangrijk
om te streven naar een constante zaaidiepte tussen 1,5 cm en 2,5 cm.
Start het seizoen door vooraf te controleren of alle elementen van de zaaimachine op dezelfde
diepte staan ingesteld. Plaats op een vlakke ondergrond planken of blokjes van identieke dikte
(1.5 à 2 cm) onder de dieptewielen en toedekwielen. Door alle zaaikouters nu af te regelen op de

Een bodemverdichting opheﬀen door middel van een bodembewerking lijkt op het eerste zicht
eenvoudig maar dat is het niet altijd. Vooral wanneer de verdichting zich onder de bouwvoor
bevindt, is het niet eenvoudig om de verdichting volledig te herstellen. Want machines met een
tandbewerking herstellen slechts gedeeltelijk de bodemstructuur. Wanneer de bodemverdichting
zich minder diep bevindt, namelijk in de zone 0 tot 30 cm, is herstel makkelijker. Maar welke machine moeten we daarvoor gebruiken? Onderzoek door C. Roisin van het CRA-W toont aan dat de
ploeg het meest geschikte werktuig is om een verdichting te herstellen. Let wel op dat de ploeg in
goede omstandigheden gebruikt wordt. Is de bodem te nat, dat zal de bodemstructuur niet hersteld worden. Een decompactor wordt gebruikt indien men niet-kerend (zonder ploegen) wilt
werken. Deze machines bestaan in verschillende uitvoeringen. De decompactor is een noodzakelijk werktuig om de bodemstructuur goed te houden, maar is minder geschikt om een verdichte
bodem te herstellen. Om dat te begrijpen moet je je steeds proberen voor te stellen wat er gebeurt in de bodem als je een bewerking uitvoert. Een decompactor gaat de bodem heﬀen en
breuken aanbrengen in horizontale en verticale richting. Een ploeg gaat de bodem opheﬀen,
omdraaien en terug laten vallen. Gebeurt dat in goede omstandigheden, worden de verdichte
zones verbrokkeld. Een groot nadeel van de ploeg is natuurlijk de vorming van een ploegzool, hier
is dan weer de decompactor het perfecte werktuig om deze te breken. Het is dus niet altijd eenvoudig om een bodemverdichting te herstellen door een bodembewerking. Daarom is het minstens zo belangrijk om zoveel als mogelijk proberen te vermijden dat er een verdichting optreed.
Je kan dat doen door te focussen op het gewicht van de machines te beperken, het contactoppervlakte (voetafdruk) van de machine met de bodem te vergroten of een combinatie van beide. De
voorlichting hamert op het gebruik van lage bandenspanning en is soms bijzonder streng voor
hoge gewichten van bijvoorbeeld zelfrijdende oogstmachines. Wij wilden proberen te achterhalen hoe groot de invloeden van verschillende machinekeuzes werkelijk zijn op de bodem en op de
opbrengst van de gewassen. Een veldproef werd aangelegd om de mogelijke verschillen zo goed
mogelijk uit te vergroten en te visualiseren. Hierna geven we enkele resultaten van de veldproef
van 2019, aangelegd te Waasmont in de streek van Landen.
In de proef werden verschillende voorafgaande bodembewerkingen uitgevoerd. De helft van de
proefoppervlakte werd niet-kerend bewerkt in de zomer voor uitzaai groenbedekker, de andere
helft werd in de late winter (6 februari) geploegd. Om verschillen tussen machines goed te kunnen waarnemen, worden er doorgangen gesimuleerd. We kozen om de doorgangen uit te voeren
op een moment dat de bodem nog net niet zaaiklaar gelegd kon worden. In de praktijk zou men
de bodem iets langer laten opdrogen voordat deze machines op het veld komen, maar onze bedoeling in de proef was om verschillen tussen de machines in beeld te brengen. Als we zouden
wachten tot perfect droge omstandigheden, zou het kunnen dat de verschillen uitgevlakt werden.
In 2019 werden de machinedoorgangen uitgevoerd op 27 februari. Deze doorgangen gebeurden
spoor aan spoor zodat de volledige oppervlakte egaal bereden werd. Er werd geen diepe bodem-
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Trekker + aanhanger
LAGE bandenspanning

Combinatie waar gewicht verdeeld wordt over 4 assen, waardoor
aslast veel lager ligt dan bij zelfrijders. Bandenspanning van hele
combinatie zo laag mogelijk in functie van massa.
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Trekker + aanhanger
HOGE bandenspanning

Zelfde als in object 4 maar dan hele combinatie op maximale bandenspanning.

Tabel 1: Overzicht en kenmerken machinedoorgangen
In tabel 1 worden de verschillende machines kort besproken. Object 1 is een getuige, zonder machinedoorgang; Object 2 en 3 zijn erg zware zelfrijders. De aslast van deze zelfrijders in gevulde
toestand kan oplopen tot meer dan 20 ton voor de achteras. Het grote voordeel van deze zelfrijders zijn de erg brede en hoge banden die ook nog eens in hondengang kunnen lopen. De vraag
in onze proef is of dit opweegt tegen het hoge gewicht. We bekijken ook de meerwaarde van het
rijden in hondengang. Een andere keuzemogelijkheid is de massa verdelen over meerder assen
via een trekker + aanhanger. De gebruikte combinatie had in gevulde toestand een aslast van
ruim 11 ton, veel lager dus dan de zelfrijder. Nadeel zijn de veel kleinere banden en herhaaldelijke
doorgang van banden in een wielspoor. We bekijken voor deze combinatie wat de meerwaarde is
van het verlagen van de bandenspanning naar de laagst toegestane bandenspanning voor veldsnelheden (10 km/u).

Invloed bodembewerking en machinekeuze op wortelopbrengst
Waasmont 2019
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Dezelfde machine als in object 2, maar dan in lijn zodat een wielspoor 2 doorgangen van een band heeft.

Winterploeg

Zelfrijder in lijn

NKG

3

Winterploeg

Erg zware machine, uitgerust met brede banden en mogelijk om in
hondengang te rijden waardoor ieder wielspoor maar 1 doorgang
heeft.

NKG

Zelfrijder hondengang
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Geen doorgang van machines
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Zonder doorgang
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Winterploeg

Overzicht van de verschillende machinedoorgangen — Waasmont 2019

In ﬁguur 4 zien we een overzicht van de wortelopbrengst voor de verschillende modaliteiten. In
deze ﬁguur zien we de wortelopbrengst voor de verschillende doorgangen in de zone die geploegd is en de zone die niet-kerend bewerkt wordt. We zien grote spreidingen (lijntjes boven de
blauwe balkjes) waardoor we geen statistische verschillen kunnen opmerken. Er is geen doorgang
die er consequent in positieve of negatieve zin uitspringt. We zien ook geen verschil in bodembewerking naar gevoeligheid voor verdichting. Het is met andere woorden niet zo dat niet-kerende
bodembewerking of ploegen steeds beter of slechter scoort bij een doorgang of zonder doorgang. Besluit is dat er geen verschillen te zien zijn tussen machinedoorgangen uitgesplitst per
bodembewerking.

Wortelopbrengt (kg/ha)

bewerking meer uitgevoerd na deze doorgangen, ook weer om eventuele verschillen niet weg te
werken. De zaaibedbereiding en zaai vond plaats op 13 april.

Trekker hoog

Figuur 4: invloed bodembewerking en machinekeuze op wortelopbrengst
Wanneer we geen onderscheid maken in bodembewerking en alle resultaten verwerken per machinedoorgang zien we wel verschillen. Deze worden weergegeven in ﬁguur 5. In tegenstelling
tot de erg hoge massa van de zelfrijder, zien we dat er helemaal geen invloed is op de opbrengst.
Ook de trekker + aanhangwagen met lage bandenspanning vertoont geen verschillende opbrengst. Enkel de trekker + aanhanger op hoge bandenspanning veroorzaakt een duidelijk opbrengstverlies! Dit door de combinatie van herhaaldelijke doorgangen (meerdere assen in lijn) en
een hoge bandenspanning en dus ook klein contactoppervlak.

Suikeropbrengst / ha in functie van machinedoorgang
Waasmont 2019
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Figuur 2: Zelfrijder hier in hondengang. Dezelfde machine werd ook gebruikt in lijn, waarbij
ieder spoor tweemaal een bandendoorgang kent.

13.000

Trekker hoog

Figuur 5: invloed machinedoorgang suikeropbrengst. Een verschillende letter duidt op een
statistisch verschil

Figuur 3: Trekker + aanhanger op hoge bandenspanning (trekker 2.4 bar, aanhanger 4 bar).
Dezelfde machine werd gebruikt op lage bandenspanning (trekker 1.4 bar, aanhanger 1.5
bar).

Figuur 6: doorgangen in proef van 2018 met zelfde machines als 2019. Links: trekker +
aanhanger op lage bandenspanning, rechts: trekker + aanhanger op hoge bandenspanning. Verschil in diepte insporing is heel duidelijk zichtbaar.

Ben jij de nieuwe waarnemer voor het netwerk van waarnemingsvelden?
Het KBIVB is op zoek naar nieuwe waarnemers die willen deelnemen aan het netwerk van waarnemingsvelden Biet/Cichorei voor het
seizoen 2020. De informatie uit het netwerk van waarnemingsvelden is erg belangrijk voor de waarschuwingsdienst van het KBIVB.
Het KBIVB voert zelf wekelijks waarnemingen uit in de percelen waar er proefvelden gelegen zijn. Dit om zo goed mogelijk de teeltontwikkeling op te volgen alsook om de aanwezigheid van schade-insecten of ziektes vast te stellen. Bovenop deze eigen waarnemingen doet het KBIVB ieder jaar beroep op externe waarnemers die het ons toelaten om ons netwerk met waarnemingsvelden te
vergroten. De gevraagde waarnemingen zijn zeer eenvoudig maar moeten wel wekelijks uitgevoerd worden. Voor waarnemingen
van schade-insecten vanaf opkomst tot het sluiten van de rijen, voor de bladschimmelziekten van eind juni tot begin september.
Indien u interesse hebt, kan u ons contacteren via mail: info@kbivb.be

INTERNATIONAAL

6

Vrijhandelsovereenkomst EU-Australië:
onderhandelingen hervat

B

egin februari heeft de EU de
besprekingen met Australië over een
vrijhandelsovereenkomst opnieuw opgestart. Deze onderhandelingen die
aanvingen in 2018, worden met argusogen
gevolgd door de Europese landbouwers
die vrezen voor nog meer invoer van runden schapenvlees en zuivelproducten uit
Australië en Nieuw-Zeeland. Ook de bietsuikersector maakt zich zorgen, aangezien
Australië de op twee na grootste exporteur
van suiker ter wereld is.
Sinds 2001, na het mislukken van de multilaterale
onderhandelingsronde in het kader van de
Wereldhandelsorganisatie, heeft de Europese
Unie al diverse bilaterale vrijhandelsovereenkomsten gesloten met Zuid-Korea, Japan en
Canada en voert ze sinds enkele jaren actieve
onderhandelingen met Mercosur (Zuid-Amerika),
Mexico of Australië.

Biet-suikersector tegen marktopenstelling voor Australië
CEFS, die de Europese suikerproducenten vertegenwoordigt, CIBE, de confederatie van Europese
suikerbiettelers en EFFAT, de Europese syndicale
federatie van werknemers uit de suikersector,
hebben intussen Europees handelscommissaris
Phil Hogan gewezen op de gevolgen van het
openstellen van de EU-suikermarkt voor suiker
voor een van de grootste suikerproducenten ter
wereld.

Australië mag nu al 10.000 ton suiker afzetten op
de Europese markt. Dus waarom de EU-markt die
al ruimschoots wordt bevoorraad, nog verder
openstellen?
CEFS, CIBE en EFFAT zijn tegen een verdere
marktopening voor Australië, omdat sinds het
einde van de quota, de productie en bestaande
concessies inzake markttoegang, meer dan
voldoende zijn om aan de binnenlandse consumptie te voldoen. Bovendien zal wanneer het
Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, de
invoerbehoefte van de EU nog verder afnemen.

CIBE waarschuwt voor EUonderhandelingen met Australië
CIBE, de organisatie die de Europese bietentelers
vertegenwoordigt, vraagt geen concessies te
doen voor suiker. Dus geen extra invoercontingent
en geen toegeving op het invoerrecht van het
bestaande tariefcontingent (10.000 ton suiker
met een recht van 94 euro per ton) en wel om de
volgende redenen:
- de suikerproductie in de EU is voldoende hoog
om aan het interne suikerverbruik te voldoen;
- er wordt verwacht dat de Australische
suikerproductie de komende jaren gestaag zal
toenemen dankzij investeringen (irrigatie, meer
suikerriet,...) die ook de export zullen
bevorderen;
- Australië houdt zich bezig met driehoekshandel
en importeert goedkope en gesubsidieerde
suiker uit Azië (bv. Thailand en Maleisië) om aan

Ongeveer 4.000 landbouwbedrijven produceren suikerriet. Dit gebeurt voornamelijk in de
provincie Queensland (95%).
zijn binnenlandse vraag te voldoen en
exporteert ondertussen zijn volledige
binnenlandse productie;
- de Australische overheid geeft weinig directe
subsidies aan de suikersector. Er wordt indirecte
steun verleend aan riettelers en suikerfabrieken
via regelingen voor zachte leningen, verbetering van de transportinfrastructuur voor
suikerriet, marketing- en exportovereen-

Australië: suikerproductie vooral bestemd voor export

A

ustralië, de derde grootste exporteur van suiker ter wereld na Brazilië en Thailand, exporteert ongeveer 80 procent van zijn productie. Het
land dat beschikt over een opslagcapaciteit van
meer dan 2 miljoen ton suiker en een netwerk van
bulkhaventerminals, kan hierdoor zijn klanten het
hele jaar door bevoorraden.
Het overgrote deel van de suiker wordt
geëxporteerd als ruwe suiker. De belangrijkste
afzetmarkten zijn Zuid-Korea, Indonesië en Japan.
Met Zuidoost-Azië in de nabijheid, waar de
suikerconsumptie nog toeneemt, is Australië
ideaal gelegen en kan de suikerrietteelt er
ongebreideld uitbreiden. Momenteel zetten de
lage wereldprijzen wel een domper op de marge
van de producenten en verwerkers.

Kezuro

®

de vervanger van Fiesta® New,
met meer flexibiliteit!

• Onmisbaar in vooropkomst tegen hondspeterselie en kleefkruid
• Verbetert de werking van de na-opkomst behandelingen
• Optimale metamitron-quinmerac verhouding

Productie daalt met vijf procent door de droogte

www.agro.basf.be

In 2019/20 zal de suikerproductie ongeveer
4,5 miljoen ton lager uitvallen dan bij de vorige
campagne als gevolg van de droogte. Aangezien
er 1 miljoen ton wordt geconsumeerd, zal de
suikerexport naar verwachting 3,5 miljoen ton
bedragen (tegenover 3,8 miljoen ton het jaar
ervoor).
Australië telt momenteel vierentwintig
suikerfabrieken die behoren tot acht afzonderlijke
ondernemingen die suikerriet afnemen van
ongeveer 4.000 landbouwbedrijven. De
campagne duurt meestal meer dan 140 dagen.
Gemiddeld produceren suikerfabrieken jaarlijks
4,9 miljoen ton ruwe suiker en diverse
nevenproducten, waaronder 1 miljoen ton
melasse en 10 miljoen ton bagasse (restproduct
van de suikerrietplant). De helft van de uit bagasse
geproduceerde elektriciteit wordt in de suikerfabrieken gebruikt voor de productie van suiker,
terwijl de andere helft wordt geleverd aan het
nationale elektriciteitsnet.

Kezuro® : erk. nr. 10744P/B, bevat 71 g/l quinmerac + 571 g/l metamitron; Fiesta® New : erk. nr. 9304P/B bevat 60 g/l
quinmerac + 360 g/l chloridazon. Gedeponenerde handelsmerken BASF. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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komsten, kruissubsidies door de ethanolsector
en verplichte eisen voor het mengen van
ethanol;
- de toegenomen suikerproductie in Australië
intensiveert de chemische vervuiling van de
ecosystemen en veroorzaakt aanzienlijke
milieuschade. Vaarroutes over lange afstand
verergeren nog de milieuvervuiling.

Het suikerverbruik (1 miljoen ton in 2019/20) dat
al iets gezakt is in vergelijking met de twee
voorgaande jaren, zou op lange termijn nog
verder kunnen afnemen als gevolg van
veranderingen in de eetgewoonten.

Australië overweegt om de voedingswaardeetikettering van toegevoegde suikers in levensmiddelen te herzien. Maar meerdere voorstellen
voor een belasting op suikerhoudende dranken
werden tot nu toe door de Australische regering
afgewezen. De suikerconsumptie blijft hoog met
een gemiddelde van 54 kg per jaar per hoofd van
de bevolking.

Suikermarketing
klacht

en

WTO-

Om een aanhoudend conﬂict tussen riettelers en
suikerfabrikanten over de afzet en distributie van
suiker op te lossen, heeft de Australische regering
de wet op de suikerindustrie aangenomen en een
gedragscode voor de suikerindustrie opgesteld.
Deze code zorgt ervoor dat de suikercontracten
gebaseerd zijn op competitieve aanbestedingen
en voorziet in de mogelijkheid voor de
suikerriettelers om de “producentkeuze” uit te
oefenen voor het in de handel brengen van suiker
door de fabrikant. In 2018 heeft de Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC)
de rol van de concurrentie in de industrie
onderzocht. De resultaten hiervan zullen naar
verwachting binnenkort worden gepubliceerd.
De suikerindustrie en de overheid in Australië maken
zich zorgen over de subsidies die India toekent voor
zijn suikerexport. Zij beweren dat deze subsidies een
negatief eﬀect hebben gehad op de Australische
producenten en op de suikerprijzen op de wereldmarkt. In 2019 diende Australië een klacht in bij de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ook Guatemala,
Brazilië, Costa Rica, de Europese Unie en Thailand
wensen zich aan te sluiten bij het overleg hieromtrent. Deze landen vinden dat India meer binnenlandse steun toekent dan toegestaan door de WTO
en dat het ongeoorloofde exportsubsidies toekent.
Volgens India zijn de genomen maatregelen verenigbaar met zijn WTO-verplichtingen en heeft zijn
steun geen ander doel dan de bescherming van de
35 miljoen Indiase boeren in moeilijkheden. Het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO buigt
zich over de klacht.
Bron: USDA; Sugar report, Australia,
September & April 2019

ACTUALITEIT
CoBT: moeilijke gesprekken met banken leiden tot
bijkomend jaar uitstel

VACATURE
Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), kortweg het Bieteninstituut, is een vzw met bijna 90 jaar ervaring. De taak van
het bieteninstituut bestaat er in om door middel van onderzoek de suikerbietenteelt en het teeltproces te verbeteren en de resultaten hiervan te verspreiden naar de
telers. Het KBIVB is gevestigd in Tienen en kijkt op zeer korte termijn uit naar een:

BACHELOR LANDBOUW (M/V)

POLYVALENTE ARBEIDER (M/V)

voor onmiddellijke indiensttreding

voor onmiddellijke indiensttreding

Functie

Functie

- Je helpt mee bij de aanleg en opvolging van
experimenten en veldproeven
- Je neemt stalen, verzamelt en verwerkt data
van proeﬂocaties
- Je voert diverse veldwerkzaamheden uit

Aanleggen, onderhouden en rooien van
proefvelden, onderhoud van machines en
infrastructuur

Profiel

- Je bent ﬂexibel, dynamisch en een echte
teamplayer
- Je hebt een diploma Bachelor in Landbouw/
- Je hebt zin voor kwaliteit en je kan
Tuinbouw
zelfstandig werken
- Je bent dynamisch en enthousiast
- Je beschikt bij voorkeur over ervaring in de
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken
landbouwwereld en bent technisch aan- Je bent precies en nauwkeurig zodat je
gelegd
gedetailleerde waarnemingen kan doen
- Ervaring in het besturen en onderhouden
- Je bent bereid soms in het weekend te
van tractors, landbouwmachines, verreiker
werken (in de piekperiodes) en je uuren heftruck zijn een pluspunt
roosters in functie van het werk aan te
- Je bezit eventueel een rijbewijs G, rijbewijs
passen.
C+E of een heftruckcertiﬁcaat
- In het bezit zijn van een rijbewijs G en/of een
- Een opleiding in of ervaring met mechanica
fytolicentie P2 is een meerwaarde
– elektromechanica kan een meerwaarde
- In het bezit zijn van een rijbewijs B
betekenen
- Je kan omgaan met courante software
- Kennis van het Frans is een pluspunt
pakketten (Word, Excel,…)
- Je bent bereid soms het weekend te werken
- Je hebt minstens een basiskennis van het
(in de piekperiodes) en je uurroosters in
Frans
functie van het werk aan te passen.
De volledige vacatures vindt u op de website van het KBIVB:
https://www.irbab-kbivb.be/kbivb/vacatures/

Profiel

Half januari maakte CoBT de tussentijdse balans op
van het project van nieuwe suikerfabriek in Seneﬀe.
Met een gecontracteerde hoeveelheid bieten van
1,63 miljoen ton mag ze hopen op een campagneduur van 116 dagen. Ook wat betreft de eigen
middelen kwam er goed nieuws: die bedragen
134 miljoen euro, wat 40% is van het budget dat
nodig is om de fabriek te ontwikkelen en te bouwen.

De onderhandelingen met de banken daarentegen
verlopen moeizamer dan verwacht. De nodige investeringskredieten zijn nog niet binnen en dat zal voor
de lente van dit jaar ook niet het geval zijn. CoBT
heeft het over een “complex proces”.
Een onmiddellijk gevolg ervan is dat de coöperatieve
de bouw van de fabriek niet voor januari 2021 zal
kunnen aanvatten. De eerste campagne zal dus pas
in 2023 kunnen plaatsvinden.

Green Deal: uitstoot van broeikasgassen met
55 procent verminderen tegen 2030
Op 15 januari 2020 heeft het Europees
Parlement met grote meerderheid zijn
eerste resolutie over het groene Europese pact, de “Green deal”, aangenomen.

Het GLB moet afspiegeling zijn
Het Parlement wilde dat de volgende klimaatwet
een doelstelling van 55 procent reductie van de
EU-uitstoot in 2030 zou bevatten, terwijl de Commissie 50 en 55 procent voor ogen had. De EU zou deze
doelstellingen voor de VN-conferentie over klimaatverandering in november moeten goedkeuren. De
leden van het Europees Parlement willen zelfs een
tussentijdse doelstelling voor 2040 vaststellen om
ervoor te zorgen dat de EU op koers ligt om tegen
2050 klimaatneutraliteit te bereiken! Als de resolutie
in dit stadium niet bindend is, zal de Green deal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het handels-, economisch en landbouwbeleid van de lidstaten.
Wat het GLB betreft, spraken de leden van het Europees Parlement over bindende doelstellingen voor

de vermindering van gevaarlijke pesticiden, de beperking van de uitstoot van broeikasgassen door de
landbouw en de aantasting van de bodem. Daarnaast zal het GLB de landbouwers moeten aanmoedigen om bij te dragen aan de circulaire economie,
aan de versterking van de biodiversiteit, aan het
duurzame gebruik van hernieuwbare grondstoﬀen
en aan de strijd tegen de klimaatverandering.
Bovendien hebben de leden van het Europees Parlement benadrukt dat de positie van de landbouwers
in de toeleveringsketen van de agrovoedingsmiddelensector moet worden versterkt. Ook de gevolgen
van het EU-mededingingsrecht voor de duurzaamheid van de voedselvoorzieningsketen moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door het bestrijden van
oneerlijke handelspraktijken en het belonen van
producenten die voedsel van hoge kwaliteit leveren
voor de levering van collectieve goederen, zoals hogere milieu- en dierenwelzijnsnormen. Het zijn voordelen die op dit moment onvoldoende in de prijzen
tot uitdrukking komen.

GOLTIX® QUEEN
Voor de beste opbrengst!

HERBICIDE

Schoon
bietenveld

Goltix Queen: erkenningsnummer 10238P/B
bevat 525 g/l metamitron + 40 g/l quinmerac

Goltix Queen, een moderne oplossing met een ouderwets
goede basis. Breed inzetbaar bij onkruidbestrijding en
bijzonder effectief.En tegelijkertijd selectief, makkelijk
te mixen en toepasbaar in alle schema’s. Voor de beste
opbrengst!
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Uw partner bij het herzaaien. Een korting van 50 % in geval van herzaai! Dat telt!
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Is het u al overkomen dat uw bieten opnieuw moesten worden
gezaaid omwille van verscheidene redenen zoals vorst,
herbiciden schade, een onweersbui na het zaaien, …?
Wij bieden u graag weer onze KWS Beet Seed Service aan.
KWS biedt u 50 % korting op het zaad voor de herzaai.
Het enige dat u hoeft te doen is een KWS ras kiezen voor
zowel de eerste als tweede zaai en uw bietenpercelen
te registreren op www.beetseedservice-be.com
Registratie is mogelijk zodra uw bestelling is uitgevoerd.
De terugbetaling verloopt via de suikerraffinaderij. Neem
voor schademeldingen contact op met de agroservice
of KWS en profiteer van de KWS Beet Seed Service.
Voor vragen en / of hulp:
E-mail: info.bieten@kws.com
Tel. Jan: +32 476 617 323
Tel. kantoor: +31 765 033 305

www.kwsbenelux.com
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