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Green Deal: Europese Commissie wil een van boer tot bordstrategie invoeren voor een duurzamer voedselbeleid.
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De wereldwijde suikerconsumptie zou dit jaar door het
coronavirus afnemen met ongeveer 2 miljoen ton, als gevolg
van beperkingen in verband met de coronaviruspandemie
(beduidend lagere consumptie van voedsel en dranken buitenshuis,
problemen met de werking van de toeleveringsketens, enz.)
Het Verenigd Koninkrijk zou een suikerinvoerovereenkomst
met Australië kunnen sluiten, nu het, na zijn vertrek uit de
Europese Unie, nieuwe handelsakkoorden moet aangaan, aldus de
Financial Review. In het verleden was ongeveer 30 procent van de
Australische suikerexport bestemd voor Groot-Brittannië.
Suiker Unie levert weer suiker aan Superunie, na Albert Heijn
de grootste retailer van Nederland. Superunie had de door Suiker
Unie geproduceerde kristal- en klontjessuiker van het merk Van
Gilse uit de schappen gehaald vanwege de door Suiker Unie toegepaste
prijsverhoging. Na onderhandelingen hebben beide partijen begin maart
een akkoord bereikt.
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Nu al lessen
trekken uit de
coronacrisis

Verenigd Koninkrijk: de regering stelt voor om E10-brandstof in te voeren (benzine met 10% ethanol) vanaf 2021. Naast de
economische en milieuvoordelen zou de productie van ethanol uit
tarwe of bieten het behoud van de verwerkingsinfrastructuur mogelijk
maken. In Europa wordt E10 al gebruikt in Duitsland, Finland, Frankrijk en
ons land.
Pfeifer & Langen, het op twee na grootste Duitse
suikerconcern, investeert in chocoladepasta’s via haar
dochteronderneming, de Krüger Groep, die de Nederlandse
Peeters Groep heeft overgenomen, een producent van chocolade- en
nogapasta’s voor grote winkelketens als Lidl, Edeka en Aldi.
Nieuw-Zeeland: de regering heeft het voorstel voor een
suikerbelasting verworpen, ondanks de recente adviezen van
de gezondheidsraad. Een van de redenen voor de afwijzing is dat
de kwestie van de suikerconsumptie ten onrechte in verband wordt
gebracht met de Maori-bevolking, die een grote consument van zoete
producten is.
Kazachstan zal de suikerbietenteelt verder ontwikkelen,
aldus de minister van Landbouw. De productie van suikerbieten is
dit jaar gestegen van 345.000 naar 486.000 ton en de bietenopbrengst van 28,5 naar 32,5 ton per hectare.

ONZE VARIËTEITEN WINNEN
NOG AAN TERREIN

Het Poolse parlement verwierp het wetsvoorstel voor de
invoering van belastingen op suikerhoudende dranken en
kleine flessen alcohol (tot 300 ml), volgens het Warschau Business
Journal, onder meer om te voorkomen dat bedrijven tijdens de
coronaviruspandemie extra kosten moeten maken. De suikerbelasting had
op 1 juli in werking moeten treden.
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EDITO

Nu al lessen trekken uit de coronacrisis
Op het ogenblik waarop ik dit editoriaal schrijf, zijn jullie,
bietplanters, volop bezig met de uitzaai. Jullie leggen hiermee
– hopelijk – de basis voor een rijke oogst in het najaar, een
vlotte campagne en een faire financiële vergoeding nadien. Dit
is dus een cruciale periode voor jullie.
Tegelijkertijd is ondertussen bijna de volledige wereld in de ban
van het coronavirus. Ook in ons land wordt er keihard gewerkt
en doet zo goed als iedereen veel inspanningen om de verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik dank overigens ook
graag onze partners, zoals het Bieteninstituut en de
suikerfabrikanten, die ervoor zorgen dat men binnen onze
sector maar ook daarbuiten op hen kan blijven rekenen.
We beleven inderdaad een situatie waarin tot actie moet
overgegaan worden. En toch vinden sommigen ook, en terecht,
de tijd om aan reflectie te doen. Nadenken over wat er in een
crisisperiode als deze essentieel is. En je dan daartoe beperken
of er extra aandacht aan besteden.
Het was de Franse president Macron die heel uitdrukkelijk de

parallel trok met een oorlogssituatie. Ook daarin komt het erop
aan het wezenlijke van het bijkomstige te onderscheiden. En
dat doen heel wat mensen, door een terugkeer naar “vaste
waarden”. Ze krijgen weer aandacht voor menselijke relaties,
voor wat familie en vrienden betekenen. Ze beseffen dat
basisproducten zoals voeding een kostbaar goed zijn, dat we
best zelf in handen houden. Of minstens toch niet helemaal uit
handen geven.
We stelden vast dat de bevolking een aantal
basislevensmiddelen begon te hamsteren. De rekken met
frisdranken werden voorbijgelopen, die met melk waren snel
leeg. Pasta en bloem zijn telkens zeer gewild wanneer men
nieuwe maatregelen verwacht. Zelfs een verguisd product als
suiker is terug in trek…
Sommigen opperen ondertussen dat het soms verwenste
Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid er vandaag in
grote mate voor zorgt dat onze voedingsketen intact blijft. Dat
er geen sprake is van schaarste, zoals wanneer we ons nu in

andere continenten zouden moeten gaan bevoorraden. Zijn we
hier op een grens van de globalisering gestoten? Moeten we dit
niet uitdrukkelijker aan bod laten komen in handelsakkoorden
die we afsluiten? Dienen we niet te stoppen met onze voedingsen sanitaire hygiëne uit te laten kopen?
Laten we niet in blind opportunisme vervallen, maar laten we
ook geen te kort geheugen hebben. Wanneer we uit deze
crisisperiode van zelfopsluiting bevrijd zullen worden, vergeten
we al deze lessen en bedenkingen best niet te snel. Het is niet
uitgesloten dat er morgen een andere kwaal nog harder
toeslaat.
Het gezegde “En de boer, hij ploegde voort.” kan dezer dagen
niet genoeg naar waarde geschat worden.
Benieuwd wat morgen brengt …

Peter Haegeman
Secretaris-generaal CBB

ACTUALITEIT
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TS: desinfecterende gel op basis van ethanol uit bieten en tarwe

S

inds 23 maart jl. produceert de Tiense Suikerraffinaderij desinfecterende gel. De nood aan handgels in
ziekenhuizen is namelijk erg groot in de strijd tegen het
coronavirus.
Door enkele aanpassingen uit te voeren op de site van BioWanze is het
mogelijk een alcohol uit tarwe of bieten te produceren die gebruikt
kan worden in de cosmetica-industrie en perfect geschikt is voor de
productie van desinfecterende gel.
De eerste 2.000 liter desinfecterende gel werd op 23 maart gebotteld
door TS, maar de capaciteit kan nog worden opgedreven. Het is de
bedoeling om de gel gratis te verdelen in ziekenhuizen en rusthuizen,
afhankelijk van de behoefte. Daarover zal worden overlegd met de
overheid.
In eerste instantie zal de desinfecterende gel geproduceerd worden op
de site van BioWanze. TS hoopt echter de productiecapaciteit te kun-
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nen verdubbelen zodra de overheid het licht op groen zet voor haar
site in Oostkamp (West-Vlaanderen).
Ondertussen draait de suikerfabriek op volle toeren wat suiker betreft,
want sinds de crisis is de vraag naar ernaar gestegen.
In Frankrijk passen de suikergroepen Tereos en Cristal Union zich ook
aan om in het kader van de strijd tegen de coronavirusepidemie desinfecterende gel en ethylalcohol te produceren. In een persbericht kondigde Tereos aan dat vijf van zijn fabrieken sinds medio maart zijn
begonnen met de productie van desinfecterende gel. Een deel van de
productie wordt gratis verstrekt aan regionale gezondheidsinstanties
en ziekenhuizen in de nabijgelegen regio’s. Cristal Union heeft besloten de productie van bio-ethanol in de distilleerderij van Arcis-surAube stop te zetten om de productie om te buigen naar ethylalcohol.
In Nederland heeft Suiker Unie laten weten dat zij voldoende voorraden heeft om haar klanten te kunnen blijven voorzien van suiker en

andere producten door het
opzetten van een crisisteam
om de gevolgen van de
COVID-19-crisis op te vangen. De productie van suiker tijdens de intercampag
ne uit diksap zal medio mei
beginnen. De suikerfabriek
van Suiker Unie in Anklam
(Duitsland) levert uit bioethanol gedistilleerde desinfecterende alcohol aan
producenten van handgels en desinfecterende
middelen voor de bevoorrading van ziekenhuizen
en andere zorgverleners.

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVI
D-19
OF DE SEIZOENSGRIEP!
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WAS REGELMATIG JE HANDEN

.

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW
PAPIEREN
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG
IN EEN
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ
DE HAND?
HOEST OF NIES IN DE BINNEN
KANT VAN
JE ELLEBOOG.

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN

40/10, 1060 BRUSSEL

SUIKERMARKT
Coronaviruscrisis zou opwaartse trend kunnen stoppen
Sinds het begin van de coronaviruscrisis eind februari 2020 is de suikerprijs, mede door de dalende olieprijzen, gedaald. Op de wereldmarkt is
de prijs van witte suiker (Londen) in anderhalve maand tijd gezakt met
20 procent: van 382 medio februari tot 319 euro/ton op 1 april.
Hoe moet deze daling worden geïnterpreteerd: is het een tijdelijk effect
zolang de crisis duurt of treedt een domino-effect op met meer blijvende gevolgen? De komende maanden zullen het uitwijzen.

naar suiker zou Brazilië volgens marktdeskundigen al in dit seizoen
2020/21 ongeveer 9 miljoen ton extra suiker op de wereldmarkt kunnen brengen. Hierdoor zou het door de ISO aangekondigde mondiale
tekort van 9 miljoen ton voor 2019/20 worden geneutraliseerd en sommige deskundigen, zoals de Rabobank, voorspellen zelfs een licht overschot in de campagne 2020/21, waarbij het mondiale suikeroverschot
op 0,6 miljoen ton wordt geschat.

Wereldmarkt

Europese markt

De coronaviruscrisis is wereldwijd en heeft gevolgen voor bepaalde factoren die een beslissende invloed uitoefenen op de wereldmarkt voor
grondstoffen en met name suiker. Daarvan zijn vooral de volgende heel
belangrijk:
- de ineenstorting van de prijzen voor ruwe olie (-60% sinds januari
2020), waardoor Brazilië zijn ethanolproductie zal verminderen ten
gunste van de suikerproductie, aangezien ethanol niet langer een
competitief geprijsde brandstof zal zijn;
- de ineenstorting van de Braziliaanse munt ten opzichte van de dollar,
waardoor Brazilië zijn suikerproductie voor de export naar de wereldmarkt zal verhogen, waar betaald wordt in dollars. Met een goede
oogst vanaf april en een verschuiving in de verwerking van suikerriet

Op de EU-markt heeft zich sinds oktober 2019 een herstel van de suikerprijzen voorgedaan. Die werd ondersteund door prognoses van een
wereldwijd productietekort voor 2019/20 en een daling van de suikerproductie in de EU als gevolg van een kleiner areaal en teleurstellende
opbrengsten na de droogte in de zomer van 2019.
Het Prijzenobservatorium van de Commissie maakt melding van gemiddelde verkoopprijzen in de EU tot januari 2020. De prijzen van januari
2020 houden nog geen rekening met de coronaviruscrisis en waarschijnlijk ook niet in de komende maanden. Deze prijzen hebben inderdaad
betrekking op de verkoop van suiker die in januari 2020 is geleverd, maar
die enkele maanden, of zelfs een jaar of twee geleden in het kader van
langetermijncontracten werden vastgelegd.

De gemiddelde verkoopprijs van witte suiker in de EU die door het
Prijzenobservatorium werd gemeld, bedroeg 360 euro/ton in januari
2020, vergeleken met 342 euro/ton in december 2019.
De opwaartse trend wordt bevestigd in de gemiddelde regionale prijzen
in de EU:
Noord- en Midden-Europa: 368 €/ton (357 €/ton in december 2019);
West-Europa (inclusief België): 347 €/ton (326 €/ton in december 2019);
Mediterraan Europa: 445 €/ton (409 €/ton in december 2019).
Helaas kan deze prijsstijging van de Europese suiker worden gestopt of
zelfs worden teruggedraaid. Het valt te vrezen dat de daling van de
wereldprijzen een daling van de suikerprijzen in de EU met zich meebrengt. Welke invloed zal dit hebben op de bietenprijs die aan de telers
wordt betaald? Voor de productie in 2019-20 wordt het effect nog niet
verwacht, aangezien de meeste productie al is verkocht op basis van
contracten met een vaste prijs. Maar voor de volgende campagne zou de
impact aanzienlijk kunnen zijn. De epidemie zal moeten beginnen uit te
doven vooraleer een opleving mogelijk wordt.

ACTUALITEIT
De Green Deal: een klimaat- en landbouwtransitie

T

egen 2050 wil Europa het eerste “klimaatneutrale” of
“koolstofvrije” continent worden. Deze milieuovergang wordt beschreven in de “Green Deal”, een groot
politiek project dat de Europese Commissie in december
2019 heeft gelanceerd. Alle sectoren zijn erbij betrokken, waaronder vervoer, energie, bouw, staal, textiel,
chemie en landbouw.

Wat is de Green Deal?
In de Green Deal zijn verschillende maatregelen opgenomen:
- een Europese klimaatwetgeving: “de klimaatwet”;
- een strategie voor voedselzekerheid: “van boer tot bord”;
- een biodiversiteitsstrategie voor 2030;
- een actieplan voor een circulaire economie;
- en vele andere...
Want om de overgang van Europa op het gebied van het milieu mogelijk te maken, zal het ook nodig zijn om te zorgen voor een agrarische,
industriële en digitale transitie en een sociale transitie om werknemers
in staat te stellen nieuwe vaardigheden te verwerven en een opleiding
te volgen voor nieuwe beroepen. Hiervoor zijn aanzienlijke financiële
middelen nodig.
De volgende communautaire begroting waarover wordt onderhandeld
voor een periode van 7 jaar (2021-2027) is van bijzonder belang om de
“Green Deal” te ondersteunen. Om dit doel te bereiken, heeft de Commissie zich ertoe verbonden om in de komende tien jaar tot 1 biljoen
euro extra te mobiliseren voor klimaatgerelateerde investeringen. De
helft van deze investering zou uit de volgende meerjarenbegroting van
de Gemeenschap moeten komen. De voorzitter van de Commissie,
Ursula von der Leyen, waarschuwde dat de Green Deal zal mislukken als
de lidstaten weigeren voldoende middelen te geven aan de regio’s,
werknemers en economische sectoren die het zwaarst door de
klimaatovergang worden getroffen.

Een klimaatwet
In de klimaatwet zullen de doelstellingen voor de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering worden vastgelegd. Er is een doelstelling van 55 procent
vermindering van de broeikasgasuitstoot aangekondigd voor 2030 (in
plaats van de reeds geplande 40 procent).
Zullen de regeringen van de lidstaten, de klimaatdoelstellingen van de
Commissie aanvaarden? Hoewel het ontwerp nog niet is ingediend, vinden sommigen de reductiedoelstelling van 55 procent al te ambitieus.
Ze vrezen ook dat de klimaatdoelstellingen van de Commissie het Europese concurrentievermogen kunnen verzwakken.
Ze eisen ook dat de Europese Unie consequent is: “de regels moeten
voor iedereen gelijk zijn”. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen producten worden ingevoerd met een koolstofvoetafdruk die niet voldoet aan
de Europese normen of dat er meer belastingen moeten worden geheven op ingevoerde producten die niet aan de normen voldoen. En wat
de vrijhandelsovereenkomsten betreft, zullen de EU-normen aan de
handelspartners moeten worden opgelegd.

“Van boer tot bord” -strategie
De strategie “van boer tot bord”, die is opgenomen in de Green Deal,
voldoet aan de doelstellingen van het voedselveiligheidsbeleid van de
EU. Het moet de hele voedselketen bestrijken: “van boer tot bord”.
De datum voor de presentatie van de EU-strategie, die gepland was
voor eind maart, werd uitgesteld tot eind april als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
De “van boer tot bord”-strategie heeft tot doel de veiligheid en kwaliteit
van levensmiddelen en diervoeders, hoge normen voor dierenwelzijn,
diergezondheid en gewasbescherming, alsmede de verstrekking van
informatie over de oorsprong, de inhoud, de etikettering en de con-

sumptie van levensmiddelen te waarborgen.
Een breed programma, maar wat betekent het in de praktijk? Er zullen
duidelijke, gekwantificeerde doelstellingen worden uitgewerkt die tegen 2030 moeten worden bereikt en de EU-regels zullen in de komende
maanden worden toegepast. Dit zijn enkele van de voorstellen en enkele van de intenties die nog in de Commissie worden besproken:
- de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen met
30 procent;
- het gebruik van meststoffen verminderen met 50 procent;
- de toepassing van antibiotica reduceren;
- het areaal voor biologische landbouw met 30 procent uitbreiden;
- de milieueffecten van de veeteelt beperken;
- voedselzekerheid garanderen;
- voedselverspilling tegengaan;
- gebruik maken van duurzame en nieuwe grondstoffen en voedingsmiddelen zoals insecten en algen;
- de voedingsinformatie voor de consument verbeteren.
Deze lijst is verre van volledig en de hierboven genoemde becijferde
doelstellingen zijn niet officieel. Dit alles moet nog worden bevestigd,
aangezien er pas in 2021 regelgeving en wetgeving wordt verwacht. Ter
gelegenheid van het uitstel van de presentatiedatum hebben sommige
belanghebbenden en politici gepleit voor een tijdelijke bevriezing van
dit project, terwijl andere voor een versnelling hebben gepleit.
In de tussentijd moet het ontwerp nog worden gepresenteerd en besproken met de verschillende EU-lidstaten, waarvan met name Polen en
Tsjechië al ernstige bedenkingen hebben geuit.
De suikerbietsector zal via CIBE dit omvangrijke dossier blijven opvolgen dat op korte, middellange en lange termijn een zware impact
kan hebben op de landbouwactiviteit, ook in België.

Hogere opbrengsten
met een fungicide
op basis van
Xpro technologie
• Fungicidenfamilie met
innoverende Leafshield
formulering
• Betere ziektebestrijding
• Langere werkingsduur
• Sterkere stresstolerantie
• Alle graangewassen

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

www.cropscience.bayer.be

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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Voedselindustrie keert suiker de rug toe

H

et multinationale bedrijf Mondelez heeft een techniek gepatenteerd
om chocolade met half zoveel suiker te maken zonder afbreuk te
doen aan de smaak. Dit proces, gebaseerd op oplosbare maïsvezel, zal
onder andere worden gebruikt voor het Britse merk Cadbury. Bij
Mondelez bestaat de portefeuille nu voor 15% uit producten met een
laag suikergehalte. De Franse economische krant Les Echos haalt andere
voorbeelden aan waaruit blijkt dat de voedingsindustrie het suikergehalte in haar producten wil afbouwen. Het Zwitserse concern Nestlé heeft
in juli 2019 een patent aangevraagd om cacaopulp te gebruiken als
zoetstof voor chocolade. Nestlé richtte zijn inspanningen aanvankelijk
op kinderproducten, zoals ontbijtgranen, waarvan het suikergehalte
sinds 2005 is gedaald met 35%. Bij levensmiddelenproducent Danone
bevatten alle geproduceerde natuurlijke gearomatiseerde waters een
suikergehalte van minder dan 5 gram suiker per 100 ml. Naast het ver-
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minderen van de hoeveelheid suiker in hun producten of het vervangen
van suiker door andere ingrediënten, herformuleert de agrovoedingsindustrie haar productieprocessen. Nestlé heeft geïnvesteerd in het verpulveren van suiker op graanvlokken in plaats van het te verwerken in
het deeg, waardoor de zoetkracht behouden blijft met minder suiker.
Trachten suiker te vervangen blijft een uitdaging voor de voedingsindustrie. Want suiker dient niet alleen om de smaak te verbeteren, het wordt
ook gebruikt om voedsel te kleuren, te karamelliseren en te conserveren
(jam, charcuterie, ...). Suiker zorgt voor volume, viscositeit en conservering en is bovendien goedkoop. Andere vervangende ingrediënten leiden tot hogere productiekosten. En nieuwe recepten bieden niet altijd
garantie op succes. Zo is Nestlé in het Verenigd Koninkrijk gestopt met de
verkoop van suikerarme chocoladerepen wegens onvoldoende belangstelling. De producten werden uit de markt genomen.

Nestlé is gestopt met de verkoop van suikerarme
chocoladerepen wegens onvoldoende
belangstelling.

ALLERLEI SUIKER
Alluloseproductie in Seneffe verwacht
tegen 2022 of 2023

Een sensor voor het meten van de temperatuur
in de bietenhoop

Het project om allulose te produceren in Seneffe, een zoetstof met
“twintig keer minder calorieën dan suiker” vordert goed, maar het zal
twee of drie jaar duren om het rond te krijgen. Een onderzoeks- en ontwikkelingsdossier over de bouw van een proefinstallatie voor de productie van enkele tonnen moet eerst worden ingediend. Op basis van de
verkregen resultaten zal een vergunningsaanvraag worden onderzocht
die kan leiden tot de bouw van de fabriek tegen 2022 of 2023. Het Indiase
bedrijf Petiva, initiatiefnemer van het project, richtte in 2018 Petiva
Europe SA op, waarvan het hoofdkantoor zich in Seneffe bevindt.
Allulose is nog niet toegelaten voor gebruik in de Europese Unie, maar
de vergunningsaanvraag die bij de EFSA (Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid) werd ingediend in 2018, volgt zijn normale weg.

Tijdens de campagne 2019 hebben Suiker Unie en Sensus, de bieten- en
cichoreiverwerkende bedrijven van de Nederlandse groep Cosun, proeven gedaan met sensoren in bieten- en cichoreihopen. Deze sensoren,
geplaatst op een diepte van 1 meter in ongeveer 60 hopen, registreerden het temperatuurverloop in en buiten de bewaarhoop. Het doel is om
een waarschuwing te sturen wanneer de temperatuur in de hoop te
hoog wordt en het afdekmateriaal moeten worden verwijderd of om de
bieten of cichorei eerder te laten leveren. Deze monitoring moet ook een
beter inzicht geven in de stijging van de temperatuur van de bietenhopen volgens bepaalde parameters (wind, bescherming, ...). Het proefproject wordt dit jaar geëvalueerd en zou voor de oogst van 2020
beschikbaar kunnen zijn voor de bieten- en cichoreitelers.

Suiker Unie produceert biogas uit bietenresten.

Nederland: Cosun bouwt zonnepark van
20 miljoen kilowattuur

GUIDAGE CAMÉRA

Brazilië: benzineprijsdaling stimuleert
suikerproductie
Het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras heeft besloten om de benzineprijs uit zijn raffinaderijen met 9,5 procent te verlagen na de ineenstorting van de olieprijzen, meldde Reuters. Dit besluit zou de Braziliaanse
industrie ertoe kunnen aanzetten de suikerproductie te verhogen en de
ethanolproductie te verminderen, aangezien biobrandstof minder competitief zou zijn ten opzichte van benzine in benzinestations. Na de aankondiging van Petrobras zijn de prijzen voor ruwe suiker op de wereldmarkt met meer dan vijf procent gedaald.

Het Nederlandse suikerconcern Suiker Unie, een dochteronderneming
TARIF 019
van Cosun, gaat in de buurt van haar suikerfabriek in Puttershoek een
ED&F Man verkocht
zijn scheepvaartdochter
Applicable au 01-07-2019
zonnepark van 17 hectare bouwen, aldus het vakblad Nieuwe Oogst. Dit
De Südzucker-dochteronderneming ED&F, een trader, verkocht zijn
zonnepark van Cosun in Puttershoek zal dit jaar worden gebouwd. Het
scheepvaartbedrijf
om zich
Système de guidage
paropnieuw
caméra te concentreren op de handel in
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Duitsland: consumenten voorstander van
suikertaks

Nederlandse groep Cosun actief in België

De Duitse consumenten steunen het voedingsbeleid, zoals een verbod
op reclame voor kindervoeding met een hoog suikergehalte of belastingen op suiker en alcoholvrije frisdranken. Uit een online enquête onder
meer dan 1.000 consumenten bleek dat ongeveer 60 procent van de
respondenten voorstander was van overheidsmaatregelen op het
gebied van voedingsbeleid, volgens de resultaten gepubliceerd in het
wetenschappelijke tijdschrift Nutrients.
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De voordelen van het schoffelen
dankzij de
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1 100 € / kit

India: ethanolbijmenging in benzine neemt af
Het mengen van ethanol in benzine in India zou dit jaar kunnen dalen
tot 4 procent door een laag aanbod van suikerriet voor biobrandstofproductie, zei de directeur van de Indiaase vereniging van de suikerindustrie. Vorig jaar bedroeg dit nog 4,9 procent. De Indiase regering
streeft er evenwel naar om de bijmenging van ethanol in benzine te
verhogen tot 10 procent in 2022. De suikerrietproductie in het land zal
dit seizoen naar verwachting met 14 procent dalen als gevolg van de
droogte in het begin van 2019 in verschillende staten van het land.

• Correction automatique de l’angle et de la hauteur : simplification
des réglages,
• Décalage automatique Gauche / Droite lors des demi-tours en
fourrière,
• Choix des couleurs : optimisation des réglages en fonctions des
cultures et des stades,
• Mode 3D : détection par différence de hauteur entre la culture et
les adventices en cas de fort enherbement,
• Résolution élevée : travail à des stades précoces.

COMPOSITION KIT PALPEURS
• Double palpeurs,
• Sélecteur en cabine : caméra / palpeurs,
• Joystick pour pilotage manuel.
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Voor een automatische besturing van uw schoffelmachine.
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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.

INSECTEN MEMO 2020
De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling
Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.

Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g teﬂuthrine per
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyﬂuthrine per zaadeenheid).

Kathleen ANTOONS (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade
Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanvallen, kunnen leiden tot plantverliezen.
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bladeren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei.
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland.
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine

Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling verleend voor het zaaien van bietenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020.
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de regeling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120
dagen).
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig.

Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g teﬂuthrine per zaadeenheid)
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicotinoïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling.
Teﬂuthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en dampdrukwerking. Teﬂuthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bodemplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaaidiepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone
in de bodem zijn zonder activiteit van de teﬂuthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bodemoppervlak
ontwikkelt.
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van jonge bietenplantjes tegen insecten
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bietenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaadbehandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force. In deze context worden een verlengde rotatie
(meer dan een jaar op drie) en diversiﬁcatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grondbewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.

Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenoppervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaaginsecten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suikerbieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te beschermen tegen vliegende insecten.

Foto 1 (links): Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven.
Foto 2 (rechts): Ritnaalden.

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verantwoordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze veroorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wortel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen.
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten in de kiem van het suikerbietenzaad,
van zodra deze begint te barsten.

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in
de buurt van jonge plantjes.
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen
Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informatie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen.
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De aardvlo (foto 5) is een kleine glanzende metaalblauwe kever die 2,5 mm groot is. De tarsus van
zijn achterpoten is sterk gespierd en opgezet, waardoor hij van grote afstand kan springen. Een
volwassen aardvlo voedt zich met bladeren en bladstelen. Een bespuiting is enkel aan te bevelen bij ernstige aanvallen, d.w.z. wanneer een groot aantal bladeren een groot aantal
vraatplekken vertoont. Wees niet onder de indruk van het aantal aardvlooien.

Er is het vorige seizoen zeer weinig schade door bietenvliegen waargenomen, zelfs in de kustgebieden, de regio die het meeste risico loopt. De weinige schade in 2019 betekent niet dat de druk
ook in 2020 laag zal zijn. Een insecticidenbehandeling is gerechtvaardigd bij schade op jonge
plantjes en wanneer de behandelingsdrempels in tabel 1 hieronder zijn bereikt.
Erkende insecticiden in de suikerbieten tegen bietenkevers, aardvlooien en bietenvliegen
Tabel 1 : Behandelingsdrempel voor bietenvliegen varieert in functie van het ontwikkelingsstadium van
de bieten

Stadium van de bieten
4-bladstadium

Behandelingsdrempel
> 6 eitjes en larven/ plant

6-bladstadium

> 10 eitjes en larven / plant

8-bladstadium

18 eitjes en larven / plant

Erkende insecticiden in suikerbieten tegen bietenkevers, aardvlooien en bietenvliegen
In tabel 2 hieronder staan de erkende insecticiden voor gebruik op suikerbieten voor de bestrijding van bietenkevers, aardvlooien en bietenvliegen. De erkende insecticiden zijn producten
op basis van pyrethroïde of dimethoaat.
Foto 5 : Aardvlo. Deze is verantwoordelijk voor kleine vraatplekken op de bladeren.

De bietenkevers (foto 3) zijn kleine kevers die aan het bodemoppervlak verschijnen bij hogere
temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid. Vliegende bietenkevers knagen aan
bladeren en kiembladeren, wat kan leiden tot vertraagde bietengroei. Ze kunnen schade veroorzaken tot het 4-6 bladstadium, maar deze schade kan lang zichtbaar blijven op de jonge, aangetaste bladeren. Een behandeling is alleen gerechtvaardigd in het geval van een zeer grote
plaag.

Tabel 2 : Actieve stoﬀen erkend tegen bietenkevers, aardvlooien en bietenvliegen in de suikerbietteelt.
Het merendeel van de erkende actieve bestanddelen behoren tot de familie van de pyrethroïden (geel). De
andere actieve bestanddelen weergegeven in de tabel zijn primicarb (blauw) en dimethoaat (grijs).

In 2019 werd in Seraing-le-Château een proef "vliegende bietenkever" uitgevoerd op een biet-nabietperceel. De proef is bewust uitgevoerd op een biet-na-bietperceel, omdat er op percelen met
een korte rotatie een groter risico is op schade door bietenkevers. De resultaten van de waarnemingen van bladschade (ﬁguur 1) tussen het onbehandelde object en het object behandeld
met Karaté Zéon, een erkende insecticide tegen bietenkevers, tonen aan dat de behandeling met
insecticiden de omvang van de bladschade heeft verminderd. Er kon echter geen signiﬁcant
verschil in suikeropbrengst worden gevonden. Schade door vliegende bietenkevers resulteerde dus in weinig of geen opbrengstverlies. Deze resultaten moeten worden bevestigd door
middel van verdere proeven.

Percentage planten aangetast
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Ter herinnering: het gebruik van producten op basis van dimethoaat zal niet meer
toegestaan zijn vanaf 30/06/2020. Deze afschaﬃng is te wijten aan het feit dat de Europese
goedkeuring voor dimethoaat niet is verlengd, aangezien uit de evaluatie van de vernieuwingsaanvraag niet is gebleken dat deze actieve stof nog steeds voldoet aan het hoge veiligheidsniveau dat momenteel door de Europese wetgeving wordt nagestreefd. De intrekking van
deze vergunning heeft betrekking op de volgende producten : Danadim Progress, Dimistar Progress, Dimistar Progress 400 EC, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 40.
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Figuur 1 : Resultaat van de proef uitgevoerd in Seraing-le-Château op een biet-na-bietperceel. In het onbehandelde object vertoonde 4% van de planten geen schade, terwijl 19% van de planten zwaar werden
aangetast. De Karaté Zéon-behandeling heeft de schade door vliegende bietenkevers verminderd. 30% van
de planten werd niet aangetast in het behandelde object en slechts 1% van de planten vertoonde talrijke
vraatplekken door de vliegende bietenkevers.

De bietenvlieg (foto 6) heeft een grijs-bruine kleur en lijkt op de huisvlieg. Ze verschijnt op de
velden tussen eind april—begin mei. De vrouwtjes leggen hun eitjes, die wit en langwerpig zijn
aan de onderkant van de bietenbladeren. Ze zijn parallel gegroepeerd, in kleine groepjes van 3 tot
10 eitjes. Na het uitkomen dringen de larven de bladeren meteen binnen en graven galerijen.
Schade wordt alleen in het larvenstadium aangericht! Aan het einde van hun groei verlaten de
maden het blad en verpoppen.

De erkende insecticiden (pyrethroïden en dimethoaat) tegen bietenkevers, aardvlooien en
bietenvliegen zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insecten zijn essentieel voor de
bestrijding van zwarte bladluizen en vooral groene bladluizen, de belangrijkste vector van virale
vergelingsziekte. Daarom is het belangrijk om geen preventieve behandeling uit te voeren
en alleen met dit type product te behandelen als de drempel wordt bereikt voor de bietenvliegen en als de besmetting zeer aanzienlijk is voor de bietenkevers en de
aardvlooien.
Wanneer er sprake is van omvangrijke schade door bietenkevers of aardvlooien, kan een onkruidbehandeling leiden tot fytotoxiciteitsproblemen. Door de vraatschade op de bietenbladeren worden de onkruidbestrijdingsmiddelen veel meer geabsorbeerd door de bieten. Deze verhoogde
absorptie kan selectiviteitsproblemen veroorzaken. Om dit soort problemen te voorkomen, is het
bij aanwezigheid van aanzienlijke schade van essentieel belang om een insecticidenbehandeling uit te voeren alvorens een fytosanitaire behandeling met een onkruidbestrijdingsmiddel uit te voeren. Tussen de insecticide en het onkruidbestrijdingsmiddel kan men best 48 uur
wachten om de bieten te laten herstellen.

De bladluizen
Vier soorten bladluizen veroorzaken schade in de bietenteelt: Aphis fabae (de zwarte bonenluis),
Myzus persicae (de groene perzikluis), Myzus ascalonicus (de sjalottenluis) en Macrosiphum euphorbiae (de aardappeltopluis). De laatste drie soorten bladluizen zijn gegroepeerd onder de term
"groene bladluizen" omdat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten.

Foto 6 : Larven van bietenvliegen. Larven van bietenvliegen zijn witte maden. Ze dringen door
de bladeren van suikerbieten en vormen mineergangen.

De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies
veroorzaken directe schade door het zuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade wordt
gekenmerkt door het krullen van de bladeren. Bij een proef in Tongeren door PIBO (Provinciaal
Instituut voor Biotechnisch Onderwijs) in 2019 werd geen signiﬁcant verschil waargenomen tussen het onbehandelde object, het object dat eenmaal tegen zwarte bladluizen werd behandeld
en het object dat tweemaal tegen zwarte bladluizen werd behandeld. De behandelingen werden
uitgevoerd wanneer de behandelingsdrempel voor zwarte bladluizen was bereikt, d.w.z. wanneer
30-50% van de planten werden bezet door zwarte bladluiskolonies. Deze resultaten wijzen er
dus op dat de schade die deze zwarte bladluizen aanrichten een verwaarloosbaar eﬀect
heeft op de opbrengst. Er zijn vergelijkbare proeven uitgevoerd in Frankrijk en de conclusie is
identiek aan die van de proef in Tongeren.
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Groene bladluizen, vooral Myzus persicae (groene perzikluis), zijn het meest schadelijk omdat ze
een hoge capaciteit hebben om virale vergeling over te brengen. Virale vergeling wordt gekenmerkt door een geel-oranje kleur van de bladeren, vooral tussen de nerven, en door een verdikking van de bladeren (foto 6). Opbrengstverliezen als gevolg van virale vergeling zijn vooral
verliezen in wortelopbrengst, suikergehalte en verminderde extraheerbaarheid van de suiker. De
opbrengstverliezen zijn variabel en afhankelijk van het tijdstip van de infectie (hoe eerder de infectie, hoe groter de schade) en de virusstam. In 2019 heeft het KBIVB-team stalen genomen op 8
suikerbietenvelden die door virale vergeling getroﬀen waren. De opbrengstverliezen in deze haarden, in tonnen suiker per hectare, schommelden tussen 17% en 32% en bedroegen gemiddeld
24%. Deze variatie is vooral te verklaren door het tijdstip van de infectie.

10 planten lager dan in het met pyrethroïde behandelde object, zoals te zien is in ﬁguur 2 hieronder. Dit resultaat kan worden verklaard door (1) het gebrek aan werkzaamheid van producten op
basis van pyrethroïde door de ontwikkeling van resistentie tegen de pyrthroïde bij Myzus persicae
en (2) door de niet-selectiviteit van pyrethroïden ten opzichte van nuttige insecten. Nuttige insecten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen,...) helpen de bladluispopulatie onder controle te houden.
Lieveheersbeestjes kunnen 100 tot 120 bladluizen per dag opeten!! Daarom raadt het KBIVB
het gebruik van niet-selectieve producten (dimethoaat en pyrethroïde) af, zelfs in het begin van het seizoen. Nuttige insecten vroeg in het seizoen zijn belangrijk om de eerste groene
bladluizen te bestrijden.

Jandrain 2019 ‐ 12 dagen na behandeling (13‐06)
35

Aantal groene ongevleugelde bladluizen per 10
planten

Een veelgestelde vraag is: wat is het risico dat zwarte bladluizen virale vergeling overbrengen? De overdrachtscapaciteit van de zwakke virale vergeling (BMYV en BChV) door zwarte
bladluizen is extreem laag, zelfs vrijwel nihil. Bijgevolg is de invloed van zwarte bladluizen op de
verspreiding van de zwakke virale vergelingsziekte tussen percelen en binnen een perceel praktisch onbestaand. Aan de andere kant zijn zwarte bonenluizen goede vectoren van ernstige virale
vergeling (BYV). Ze spelen dus een rol in de verspreiding van dit virus binnen reeds besmette
percelen en tussen percelen. Hun overdrachtscapaciteit is echter lager dan die van Myzus persicae.
Gelukkig zijn in België de meest voorkomende virussen BMYV en BChV, het zwak vergelingsvirus.
Daarom hoeven we dus niet bang zijn voor zwarte bladluizen.
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Figuur 2 : Resultaat van een proef in Jandrain (2019). Het aantal ongevleugelde groene bladluizen per
10 planten was signiﬁcant hoger in het met pyrethroïde behandelde object dan in het onbehandelde
object. De toepassing van een pyrethroïde veroorzaakt een toename van het aantal ongevleugelde

De derde familie van erkende insecticiden zijn de carbamaten. De toegelaten werkzame stof in
bieten van deze familie is pirimicarb (Pirimor - 2 toepassingen, 0,35kg/ha met 50% pirimicarb
per kg product). Ongeveer 50% van de Myzus persicae populaties zijn resistent. De verwachting is dan ook dat groene bladluizen die deze resistentie dragen niet door pirimicarb worden
bestreden.

Foto 6: Bietenveld met haarden virale vergeling , virus overgedragen door groene bladluizen.

Tips voor een eﬀectieve bestrijding van groene bladluizen
Om de groene bladluizen te bestrijden luidt het advies om een insecticidenbehandeling uit te
voeren van zodra de behandelingsdrempel is bereikt. De behandelingsdrempel is: 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten vanaf het 2-bladstadium tot en met het sluiten van
de rijen.
Gezien de complexiteit van de dynamiek van de virusepidemie is het moeilijk om de omvang van
de epidemie dit seizoen te voorspellen. Dat hangt vooral af van het klimaat, met name de wintertemperaturen. In jaren met relatief warme winters (vooral een winter waarin het niet kouder is
dan -7°C) overleven bladluizen de winter in volwassen vorm. In koude winters overwinteren
bladluizen vaak als ei. Als ze in volwassen vorm overleven, ontstaat er sneller een bladluizenpopulatie dan wanneer ze als eitje overleven.
De verschillende erkende insecticiden in 2020 tegen bladluizen (groen en zwart) staan vermeld in
tabel 3. Een lijst van alle in 2019 erkende insecticiden voor suikerbieten is beschikbaar op de website van het KBIVB: Biet > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmiddelen > Plagen.
Myzus persicae, de belangrijkste vector van virale vergeling, is gedeeltelijk tot volledig
resistent tegen 3 van de 4 insecticidenfamilies. Metabolische resistentie tegen organofosfaten
(dimethoaat) is al lang bekend bij Myzus persicae. Bovendien zijn alle Myzus persicae populaties resistent tegen pyrethroïden. Insecticidenbehandelingen met deze twee families zullen
Myzus persicae dus niet bestrijden gezien de resistentie die bij deze laatste aanwezig is. Het verhogen van de dosis pyrethroïde zal de groene bladluizen niet onder controle houden.
De resultaten van een proef in Jandrain (provincie Waals-Brabant) in 2019 toonden aan dat
pyrethroïden geen of zelfs een negatief eﬀect hebben op de bestrijding van groene bladluizen.
Op deze proeﬂocatie waren veel nuttige insecten aanwezig: lieveheersbeestjes, zweefvlieglarven,
larven van lieveheersbeestjes,... In het onbehandelde object was het aantal groene bladluizen per

Het product Teppeki (50% ﬂonicamid) is dan ook de enige erkende en werkzame insecticide tegen
groene bladluizen in suikerbieten. Teppeki is geregistreerd aan de dosis van 0,140kg/ha voor 1
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren
(BBCH12). Dit product kan worden gemengd met onkruidbestrijdingsmiddelen. De werkzame stof
ﬂonicamid heeft een contactwerking en een opwaarts systemisch eﬀect. Door de contactwerking
van het product stoppen de bladluizen onmiddellijk met zich te voeden en sterven ze binnen 2 tot
7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur
minder dan 10 dagen bedragen.
120 dagenregeling voor producten op basis van spirotetramat (bv. MOVENTO 100SC).
Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat (MOVENTO 100 SC) voor de bestrijding van bladluizen in suiker- en voederbieten is een 120 dagenregeling verleend. De regeling is geldig van 15/04/2020 tot 12/08/2020. Na deze periode kunnen producten op basis van
spirotetramat niet meer gebruikt worden in bieten. De details van de regeling kunnen worden
geraadpleegd op Fytoweb: Gewasbeschermingsmiddelen > Toelatingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).
De werkzame stof van MOVENTO 100SC is spirotetramat in een concentratie van 100g/l. De regeling is als volgt: 0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosis kan
worden verlaagd tot 0,45 l/ha met behoud van de werkzaamheid tegen bladluizen. Het product is
toegelaten vanaf het stadium van 2 echte bladeren (BBCH 12). Het product kan worden gemengd met onkruidbestrijdingsmiddelen, behalve met Safari, Avadex, Venzar en Centium (bij
gebrek aan beschikbare informatie over de mogelijkheid van menging).

Tabel 3: Erkende insecticiden in suikerbieten tegen bladluizen. De kleuren in de kolom werkzaamheid van de tabel geven een indicatie inzake de werkzaamheid van de insecticiden in de bestrijding van de groene
bladluizen. In het rood staan insecticiden vermeld die niet werkzaam zijn door de aanwezigheid van resistentie bij Myzus persicae en in het oranje zijn de insecticiden die weinig werkzaam zijn. De in het groen vermelde
insecticide is de enige erkende en werkzame insecticide voor de bestrijding van groene bladluizen.

Handelsnaam
Perfekthion 400 EC,…
Bulldock 25 EC
Decis EC 2.5,…
Decis 15 EW,…
Okapi
Pirimor
Teppeki

Werkzame stof(fen)

Werkingswijze

400 g/l dimethoaat
25g/l beta-cyfluthrin
25g/l deltamethrin
15g/l deltamethrin
5g/l lambda-cyhalothrin
100g/l pirimicarb
50 % pirimicarb
50% flonicamid

Organofosfaat
Pyrethroïde
Pyrethroïde
Pyrethroïde
Pyrethroïde
Carbamaat
Carbamaat
Flonicamid

Werkzaamheid

Formuleringst
ype

Dosis

Maximum antaal
toepassing

EC
EC
EC
EW
EC

0.5 l/ha
0.3 l/ha
0.4 l/ha
0.5 l/ha
1.25 l/ha

1
1
3
1
1

Veiligheidste
rmijn voor
rooi
28
28
30
30
7

WG
WG

0.35 kg/ha
0.140 kg/ha

2
1

7
60
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Om de werkzaamheid van de Movento 100SC te waarborgen, moeten enkele toepassingstips
worden opgevolgd. Het product moet 's morgens worden toegediend als de luchtvochtigheid
hoog is en de huidmondjes geopend zijn. Idealiter wordt het toegediend met een voldoende
hoeveelheid water (min. 200l/ha) en bij groeizaam weer (wanneer de nachttemperatuur hoger is
dan 6°C). Deze elementen zijn belangrijk voor een goede opname van het product door de planten en de enzymatische omzetting van spirotetramat (inactieve vorm) in spirotetramatenol
(actieve vorm) in de plantencellen. Het product heeft een systemische opwaartse en neerwaartse
werking en daardoor is ook de bescherming van de nieuw gevormde plantendelen verzekerd. De
werkingsduur van het product ligt tussen de 15 en 20 dagen. Door de behandelingsdosis te
verlagen tot 0,45 l/ha blijft de werkzaamheid van het product behouden, maar vermindert de
werkingsduur.
Proeven die in 2019 werden uitgevoerd, hebben de werkzaamheid van Teppeki en Movento 100
SC tegen groene bladluizen aangetoond. De ﬁguren 3 en 4 hieronder geven de resultaten weer
van een proef geïnoculeerd met groene bladluizen, vectoren van het zwakke vergelingsvirus
(BMYV). De proef werd aangelegd in Meux (provincie Namen). Na de inoculatie werden insecticidenbehandelingen uitgevoerd. De resultaten van de telling van het aantal ongevleugelde groene
bladluizen 12 dagen na de behandeling worden weergegeven in ﬁguur 3.

Aantal groene ongevleugelde baldluizen per 10
planten

Meux 2019 ‐ 12 dagen na behandeling (03‐06)
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65

Figuur 4 toont aan dat een insecticidenbehandeling heeft geleid tot een toename van het bruto
ﬁnancieel rendement van 5 tot 9%, afhankelijk van het toegepaste product. Met twee
doeltreﬀende insecticidenbehandelingen bedraagt de stijging van het bruto ﬁnancieel rendement 12%.
Behandelingen tijdens de groei zijn moeilijker te interpreteren in de tijd en daardoor twijfelachtiger wat betreft de werkzaamheid in vergelijking met zaadbehandelingen met neonicotinoïden.
Wij raden u aan om niet te vroeg met de bladluisbehandeling te beginnen en te wachten tot de
behandelingsdrempel voor groene bladluizen (2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten) is bereikt. Zelfs na de eerste bladluisbehandeling moet men waakzaam blijven tot en
met het sluiten van de rijen. Gezien de werkingsduur van bladinsecticiden, variërend van 10-1520 dagen, kunnen percelen opnieuw worden blootgesteld aan het risico van vergeling in geval
van een tweede (of derde) besmetting.

De waarschuwingsdienst bij suikerbieten
Net zoals in 2019 zal er van half april tot half juni een kaart "Waarschuwing groene
bladluizen" (ﬁguur 5) worden gepubliceerd en wekelijks worden bijgewerkt om de evolutie van de
groene bladluizen te volgen. Elk opgevolgd veld wordt weergegeven door een gekleurd vierkantje. De kleur van het vierkantje geeft het bladluisrisico aan.

-

Groen: afwezigheid van ongevleugelde groene bladluizen

-

Geel: aanwezigheid van ongevleugelde groene bladluizen maar de behandelingsdrempel
is nog niet bereikt

-

Rood: behandelingsdrempel is bereikt. Een bladluisbehandeling wordt aangeraden

60
50

Het getal in het vierkantje geeft het aantal werkzame insecticidenbehandelingen tegen groene
bladluizen aan. Met deze tool, die gratis toegankelijk is op de website van het KBIVB (Snel naar >
Cartograﬁe waarnemingsvelden > Kaart « waarnemingen groene bladluizen » (bieten)), kunnen
de boeren het bladluisrisico gemakkelijk visualiseren. Parallel aan deze kaart zal op basis van de
waarnemingen een behandelingswaarschuwing per e-mail worden verstuurd zodra de behandelingsdrempel is bereikt in verschillende suikerbietenpercelen van het waarnemingsnetwerk.
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Figuur 3 : Resultaat van een proef in Meux (2019). De resultaten van de telling van het aantal ongevleugelde groene bladluizen toonde de werkzaamheid van Teppeki en Movento (zowel bij de dosis 0,45l/ha als
de dosis 0,75l/ha) bij de bestrijding van groene bladluizen aan.

Uit de telling van het aantal planten met vergelingssymptomen kon dezelfde conclusie worden
getrokken. Symptomen van virale vergeling werden waargenomen op 30% van de planten in het
onbehandelde object, 15% in het met Teppeki behandelde object, 13% in het met Movento behandelde object met een dosis van 0,45l/ha en 11% in het met Movento behandelde object met
een dosis van 0,75l/ha. De resultaten in termen van bruto ﬁnancieel rendement (exclusief product
- en bespuitingskosten) worden in onderstaande graﬁek weergegeven.

% extra bruto financieel opbrengst ten opzichte van
het onbehandelde object

Meux 2019 ‐ opbrengst
14

Figuur 5: Kaart "Waarschuwing groene bladluizen", die vanaf half april elke week gepubliceerd wordt op
de website van het KBIVB

12
10

Conclusie
Een bietenteler die heeft gekozen voor bietenzaad omhuld met Force (10 g teﬂuthrin/eenheid)
heeft bescherming tegen het merendeel van het ondergrondse plagen. Voor de bestrijding van
vliegende insecten zullen echter mogelijk insecticiden moeten worden gebruikt en deze zullen
moeten worden aangepast aan de plagen die in het bietenveld aanwezig zijn. Behandelingen
met pyrethroïde of dimethoaat moeten zoveel mogelijk worden vermeden om nuttige insecten die belangrijk zijn voor de bestrijding van groene bladluizen te behouden. Wanneer de
behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt (2 ongevleugelde groene
bladluizen per 10 planten), moet zo snel mogelijk een behandeling worden uitgevoerd
met een werkzaam en erkend product, d.w.z. met Teppeki of Movento.

8
6
4
2
0
Teppeki 0,14kg/ka

Movento 0.75l/ha

Movento 0,45l/ha

T1 Teppeki 0,14kg/ha +
T2 Movento 0,75l/ha

Figuur 4 : Resultaat van een proef in Meux (2019). De graﬁek toont het percentage van toename van het
bruto ﬁnancieel rendement van de behandelingen ten opzichte van het onbehandelde object.

Om onnodige behandelingen en kosten te vermijden en ook om de IPM-normen te respecteren, is
het sterk aanbevolen om regelmatig waarnemingen te doen in uw suikerbietenpercelen. Het
KBIVB helpt u hierbij via haar waarschuwingsdienst door u te informeren over de aanwezigheid en
de evolutie van de plaagpopulaties tijdens het groeiseizoen.

Hoe kunnen deze suikerbietpercelen goed worden waargenomen om een aangepaste bladluisbestrijding te hebben?
Om te bepalen of de behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt, is het raadzaam om minstens één keer per week een telling
uit te voeren in uw perceel. De telling van het aantal groene bladluizen moeten worden uitgevoerd op vier verschillende locaties in uw
perceel op 10 planten, dus op 40 planten in totaal.
Alle bladeren van de bietenplanten moeten worden waargenomen, zelfs die in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten
worden geïnspecteerd. Als een blad of de randen van een blad zijn opgerold, moeten de opgerolde bladeren voorzichtig worden afgerold
om te zien of er bladluizen aanwezig zijn. Gebruik eventueel een vergrootglas, want de bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als de
bietenbladeren.
In de Handleiding van de waarnemer, beschikbaar op de website van het KBIVB, worden de waarnemings- en telmethoden beschreven:
Snel naar > Hoe uw velden observeren (documenten) > Handleiding van de waarnemer.

Centium® 360 CS
Herbicide voor verschillende teelten

Centium® 360 CS, de combinatie van de werking van de Clomazone en de gepatenteerde technologie van het microinkapselen door FMC. Het FMC-team is trots om Centium® 360 CS via zijn eigen verdeelnetwerk op de markt te brengen.

• De basis van uw onkruidbestrijding
• Persistentie van lange nawerking
• Bestrijding van nakiemers
Centium® 360 CS: Capsule suspensie - Vergunningsnummer 8925P/B. Centium® is een handelsmerk van FMC corporation USA. Voor erkend gebruik, gebruiksdosissen, voorwaarden, voorzorgsmaatregelen
en beperkingen in het gebruik, lees het etiket van het product en de informatie die beschikbaar is op www.phytoweb.be. Fotoverantwoording : Shutterstock - www.accentonic.com - 03/2020

PRODUCT VOOR PROFESSIONELEN: SPRING VOORZICHTIG OM MET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN, LEES HET ETIKET EN DE INFORMATIE OVER HET PRODUCT VOORALEER U HET GEBRUIKT.
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INTERPROFESSIONEEL AKKO

ISCAL

T

ussen ISCAL SUGAR NV enerzijds en CoCo Vlaanderen en CoCo Hainaut
(CoCo ISCAL) anderzijds, worden de volgende afspraken gemaakt voor de
campagne 2020 en de campagne 2021. Dit akkoord past in de Nationale Kaderovereenkomst CBB-SUBEL betreffende de aankoop en de levering van
suikerbieten dd 21 maart 2017. Dit akkoord geldt niet als basis voor de toekomstige af te sluiten interprofessionele akkoorden.
1
Komen in aanmerking voor contracten
De planters aandeelhouders SOPABE CVBA, conform het Interprofessioneel
Akkoord betreffende de aankoopvoorwaarden voor suikerbieten in het kader
van de landbouwersparticipatie in ISCAL SUGAR dd 08/03/2004 en conform
de overeenkomst m.b.t. de prioritaire toegang tot de afzetmarkt van ISCAL
SUGAR dd 07/04/2004. Deze planters moeten in regel zijn met de certificatiestatus van de VEGAPLAN Standaard. Alleen als blijkt dat er geen geldig certificaat kan voorgelegd worden omwille van een vertraging bij het OCI én de
planter kan bewijzen dat hij tijdig (dit is minstens drie maanden voor de vervaldatum) de vernieuwing ervan heeft aangevraagd, kan de planter tijdelijk
ontheven worden van voorgaande verplichting.
2
Contracten
De contracten worden uitgedrukt in netto ton bieten.
2.1. De te betalen prijs voor de bieten binnen en buiten contract wordt
vastgesteld op basis van het gemiddelde van de gerealiseerde suikerverkoopprijzen in het betreffende verkoopseizoen (zie art. 6. betaling bieten).
2.2. De contracten worden opgemaakt conform art. 125 Verordening
(EU) n°1308/2013 waarbij zij moeten voldoen aan de aankoopvoorwaarden zoals gespecifieerd in bijlage X.
2.3. De basis voor de hoeveelheid te contracteren bieten zijn de
11.427.050 SOPABE aandelen - 1 ton “basisproductierecht ” bieten
stemt overeen met 8,8 aandelen S SOPABE.
2.4. De individueel toegekende hoeveelheid basisproductierecht, in
functie van het aantal aandelen SOPABE waarover de bietenplanter
beschikt, wordt opgedeeld in 2 contracten:
Contract A : 85 % van het basisproductierecht
Contract B : 15 % van het basisproductierecht.
Planters die uitsluitend contract A wensen af te sluiten krijgen deze mogelijkheid – er is geen verplichting om contract B af te sluiten. Eens het contract is opgemaakt, zijn er later in de loop van het teeltjaar geen aanpassingen meer mogelijk. Het totaal van de contracten A en B samen (cfr.2.3.)
vertegenwoordigt +/- 1.300.000 ton als productiedoelstelling van ISCAL
SUGAR. Een deel van deze contracten wordt zoals voorzien in een samenwerkingsakkoord met Suiker Unie, geleverd in Dinteloord en wordt gecompenseerd zoals vermeld in de volgende paragraaf. Zoals verder bepaald
onder 2.6. worden de niet gecontracteerde hoeveelheden binnen contract
B en de hoeveelheid in bovengenoemd samenwerkingsakkoord onder
vorm van supplementaire contracten C verdeeld onder SOPABE participanten met een grotere uitzaai-intentie en die voldoen aan de voorwaarden
onder 2.6.
2.5. Voorbereiding van de contracten
2.5.1. Voor elke planter wordt een uitzaaiverklaring voorbereid met daarin:
a)
een voorstel voor een hoeveelheid te produceren bieten binnen
contract A en B tegen een prijs/ton netto à 17,5 °S en dit overeenkomstig de prijstabel zoals weergegeven in punt 6.
b)
een voorstel van uitzaaioppervlakte, berekend op basis van de gemiddelde opbrengst/ha van de planter van de voorbije 5 jaar. Bij de
vaststelling ervan wordt er geen rekening gehouden met eventueel
uitzonderlijke jaren (teeltmislukking, overmacht, …).
De planter moet bevestigen welk(e) contract(en) hij wenst af te sluiten:
• ofwel contract A
• ofwel contracten A en B
• en eventueel een supplementaire hoeveelheid onder de vorm
van contract C, dit voor zover hij aan de voorwaarden voor een
supplementair contract C voldoet (zie punt 2.6.) en moet de
hiermee overeengekomen oppervlakte uitzaaien.
Vooraleer de planters hun uitzaaiverklaring ondertekenen en overgaan tot
het bestellen van bietenzaad, moet hen de prijslijst van de verschillende
variëteiten en zaadbehandelingen worden overhandigd zodat zij met kennis van zaken hun bestelling kunnen plaatsen.
2.5.2. Op basis van de ondertekende uitzaaiverklaringen evalueert ISCAL
of er een voldoende uitzaaioppervlakte bereikt is. Deze evaluatie
wordt ter informatie meegedeeld aan CoCo-ISCAL.
2.5.3. Indien de door ISCAL SUGAR gewenste oppervlakte niet wordt gerealiseerd is er een mogelijkheid om supplementaire hoeveelheden
toe te kennen o.v.v. contracten C, en dit aan planters die in de uitzaaiverklaring hun interesse hiervoor hebben kenbaar gemaakt en
voldoen aan de voorwaarden onder 2.6.
2.6. Voorwaarden voor het toekennen van contracten C
De maximaal toe te kennen hoeveelheid bieten binnen contract C
komt overeen met de optelsom van de niet gecontracteerde bieten
onder contract B én de hoeveelheid bieten (A en B-contracten)
waarvoor tussen Iscal en Suiker Unie een verkoopovereenkomst
werd afgesloten (zie art. 14.). ISCAL kan deze supplementaire contracten C alleen afsluiten met planters waarvan de bedrijfszetel zich
binnen een straal van +/- 50 km rond de fabriek bevindt. Het doel
is de transportafstanden te verminderen. Het toekennen van de individuele contracten C houdt rekening met parameters zoals in het
verleden gerealiseerd rendement (bv de laatste 5 campagnes), de
grondtarra, het suikergehalte en het respecteren van de uitzaai volgens de overeengekomen uitzaaiverklaring. Een planter kan niet

meer contract C toegewezen krijgen dan de hoeveelheid die overeenstemt met maximum 20 % van zijn basisproductierecht. Bij onvoldoende respons zal ISCAL, in overleg met CoCo ISCAL, overleggen op welke wijze de beoogde uitzaai-oppervlakte kan bereikt
worden.

4.4.

4.5.
3
Campagneduur en planning van de leveringen
De definitieve startdatum wordt bekend gemaakt bij het versturen van de
planning.
3.1. De campagneduur wordt vastgesteld op 110 dagen voor de verwerking van de bieten binnen contract, bestemd om te worden verwerkt in Fontenoy. Bij de planning van de leveringen wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen de contracten A, B en C.
3.2. De planning van de aanvoer, zowel voor het fabrieksvervoer als voor
het zelfvervoer door de planters, is volledig de verantwoordelijkheid van ISCAL. Bij de opmaak ervan zal hij streven naar een regelmatige rotatie van de kranen met als doel elke planter, over een
tijdsspanne van enkele jaren, evenwaardige leveringsperiodes toe
te wijzen.
Indien de planning werd opgemaakt met minimum 2 leveringen,
moet minstens 1 levering voor 13 december voorzien worden.
3.3. Bij vertraging in het ophalen van de bieten zullen ISCAL en CoCo
ISCAL overeenkomstig art. 34 van de Nationale Kaderovereenkomst
CBB-SUBEL overleggen, en naargelang de oorzaak van de vertraging
(technische problemen, klimatologische omstandigheden, rendementsverhoging, …), de nodige maatregelen nemen en eventuele
schadevergoedingen bepalen.
3.4. Bieten die omwille van kwaliteitsverlies veel vroeger moeten opgehaald worden dan in de planning voorzien, alsook bieten die moedwillig veel vroeger gerooid worden dan noodzakelijk voor de voorziene planning, kunnen in sommige gevallen voortijdig opgeladen
worden mits een tussenkomst van 3 € per ton netto bieten.
Over de bestemming en de behandeling van bedorven, bevroren of
tijdens de vorst gerooide bieten wordt beslist in overleg met CoCo
ISCAL.
3.5. Klaarleggen van de bieten voor de geplande leveringsweek.
a)
leveringen voorzien voor de periode vroege leveringen (dit is t.e.m.
5/10) moeten gereed liggen uiterlijk op zondagavond van de voorafgaande week (in functie van de kraan worden de planters hierover
persoonlijk verwittigd door hun landbouwkundige).
b)
vanaf 6 oktober: de bieten moeten uiterlijk gerooid zijn op de donderdagavond van de voorafgaande week.
c)
bij vertraging van de leveringen zal de landbouwkundige de betrokken planters minstens 3 dagen voor de data vermeld onder a en b
hierover inlichten.
3.6. Bietensilo’s die niet kunnen geladen worden verliezen alle rechten
qua planning van de leveringen, dit na voorafgaand overleg in het
Technisch Comité ISCAL en een eventueel bezoek ter plaatse. Foto’s
kunnen ter staving gebruikt worden.
De planter moet evenwel tijdig de gelegenheid krijgen de silo te
verplaatsen om zodoende in de voorziene of volgende periode te
kunnen leveren.
Tegenover bijzonder moeilijke situaties zoals de aanwezigheid van
schadelijke en invasieve onkruiden ( knolcyperus, doornappel,…)
komt het er op aan te bepalen of de bieten nog voldoen aan punt 41
van de Nationale Kaderovereenkomst.
3.7. De lader zal de planter een eerste maal 24 uur op voorhand en een
tweede maal minstens één uur op voorhand telefonisch of per SMS
verwittigen dat zijn bieten zullen geladen worden.
Bij de start van het laden van de eerste vrachtwagen aan een bietensilo zal de planter hiervan automatisch via SMS op de hoogte gebracht worden. Direct na afloop van het laden van de bietensilo zal
de planter via SMS en/of email geïnformeerd worden over het aantal geladen gemengde en volledige vrachten.
4
4.1.

4.2.

4.3.

Bewaren van de bieten - afdekken van de bietensilo’s
ISCAL kan, na overleg met CoCo ISCAL, de planters via SMS adviseren om de bietensilo’s af te dekken met TopTex. Bij vriesweer kan ISCAL de planters hiertoe verplichten. De vergoeding voor het afdekken van de bieten is deels afkomstig van ISCAL (0,50 Euro/ton netto)
en deels afkomstig uit de “planterspot” (0,60 Euro/ton netto), dit
voor zover de in de planterspot beschikbare middelen voldoende
zijn om deze vergoeding uit te betalen. Om recht te hebben op de
vergoeding moet de silo, indien afgedekt na advies van ISCAL, minstens 10 dagen afgedekt zijn. Als strenge vorst wordt voorspeld,
geeft ISCAL de planters advies om de met Toptex afgedekte silo’s
bijkomend te beschermen.
De planters moeten de Landbouwkundige Dienst van ISCAL, per
post, fax of E-mail verwittigen dat de bietenhoop is afgedekt en dit
bij voorkeur met het formulier dat meegestuurd wordt met de weekplanning. Zowel de ligging als de totale lengte van de silo én de afgedekte lengte moeten op dit formulier vermeld worden. Om de
controle bij zelfvervoerders mogelijk te maken zal, in geval van twijfel, gevraagd worden om een foto van de silo door te sturen met de
nodige geolocatie.
De controle op het afdekken van de silo(‘s) - ook het % afgedekte - en
de minimale afdektijd van 10 dagen ingeval van afdekking na advies
van ISCAL - gebeurt door de landbouwkundige en/of op basis van
schriftelijk overgemaakte vaststellingen van de laders. De planter
heeft er dus alle belang bij ISCAL zo snel als mogelijk op de hoogte te
brengen dat de bietensilo(‘s) is (zijn) afgedekt. Indien de verstrekte
gegevens manifest niet overeenstemmen met de realiteit, wordt er
geen afdekpremie voor de betrokken silo’s uitbetaald.

4.6.

5
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

ISCAL verbindt er zich naar de planters toe (via landbouwkundige
dienst, lader,…) afspraken te maken met als doel de planters tijdig
te verwittigen wanneer hun bieten worden geladen zodat ze, in
functie van de (weers)omstandigheden, de Toptex tijdig kunnen
verwijderen.
Bieten die in het geheel niet afgedekt zijn na verwittiging door ISCAL tot verplichte afdekking (zie tabel punt 3) of silo’s die onterecht
als afgedekt aangegeven zijn volgens 7.3. worden beboet aan € 3 /
ton netto.
In geval van verplicht afdekken beslist ISCAL, na overleg met CoCo
ISCAL, of de niet afgedekte of niet volledig afgedekte silo’s al dan
niet volledig worden opgeladen conform punt 41 van de Nationale
Kaderovereenkomst CBB-SUBEL.
Grondtarra
Voor de bruto hoeveelheid op het veld gereinigde bieten is er een
afhouding van € 15 per ton grond geleverd boven 4 % grondtarra.
Voor de bruto hoeveelheid door de zelfleveranciers geleverde bieten is er een afhouding van € 15 per ton geleverde grond boven 9 %
grondtarra.
Voor de planters uit Henegouwen kan de afhouding verminderd of
afgeschaft worden als zij een equivalente hoeveelheid grond terugnemen en zich hiervoor schikken naar de in samenspraak met CoCo
Hainaut opgemaakte afnamerichtlijnen van ISCAL(1) én daarenboven voldoen aan al de geldende wetgeving ter zake. Het engagement van de planter om zijn grond terug te nemen geeft recht op de
terugbetaling van de afhouding.
Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het % grondtarra waarboven
een afhouding verschuldigd is na interprofessioneel overleg aangepast worden. Deze aanpassing is exclusief voorbehouden voor planters die op advies van ISCAL de nodige maatregelen hebben genomen om de grondtarra tot een minimum te beperken (o.a. afdekking
bietensilo’s, …). De uitzonderlijke omstandigheden zullen interprofessioneel vastgesteld worden (ze kunnen omschreven en vastgesteld worden bv. op streekniveau, binnen bepaalde tijdskaders, …).

(1) afspraken nog te maken – zullen opgenomen worden in bijlage 2
6
Betaling bieten
De bietenprijs wordt vastgesteld i.f.v. de gemiddelde resultaten van de suikerverkoop van ISCAL (van 1 oktober tot 30 september) - equivalent bulk –
vertrek fabriek (EXW). Bij de vaststelling van de bietenprijs moet rekening
gehouden worden met de uitbetaalde premies zoals vermeld onder punt
6.4.
6.1.

Prijs geleverde bieten binnen contract
De binnen de contract A, B en C geleverde bieten worden betaald op
basis van het gemiddelde van de best gerealiseerde suikerverkoopprijzen, dit à rato van de hoeveelheid verkochte suiker die overeenstemt met de hoeveelheid geproduceerde bieten binnen contract
A, B en C én die verwerkt werden in Fontenoy.
6.2. Prijs geleverde bieten buiten contract.
De geleverde buiten contractbieten worden betaald op basis van
het gemiddelde van de minst gunstig gerealiseerde suikerverkoopprijzen, dit à rato van de hoeveelheid verkochte suiker die overeenstemt met de hoeveelheid geproduceerde bieten buiten contract
A, B en C én die verwerkt werden in Fontenoy. In functie van het
volume van de contractoverschrijding van de individuele planter
kan, in samenspraak tussen ISCAL en CoCo ISCAL, een betaling aan
degressieve prijs van de buiten contractbieten uitgevoerd worden.
6.3. Prijstabel
De prijstabel steunt op de volgende afspraken:
gemiddelde
suikerverkoopprijs

principe van de vaststelling van de suikerbietprijs

< 390 Euro

overeenkomstig IPA 2019 – 44,268 %
planters/55,623 % ISCAL

390 – 404 Euro

overeenkomstig IPA 2019 – prijsplateau op 26,29
Euro/ton à 16° Z

404 – 409 Euro

prijsplateau op 26,29 Euro/ton à 16°Z + 50/50
planterspot – kwaliteitspremie Iscal

409 – 472 Euro

prijs gebaseerd op 404 Euro + ((suikerprijs – 409
Euro) * 20 %)

473 – 495 Euro

overeenkomstig IPA 2019

> 495 Euro

prijs gebaseerd op 404 Euro + ((suikerprijs – 409
Euro) * 30 %)

OORD 2020/2021 en 2021/2022
prijstabel (Euro/ton netto) à 16° S en à17,5° S:

suikerprijs

300

6.4.

suikerbiet- suikerbietprijs
prijs
2020 &
2020 &
2021
2021
à 16° S

à 17,5° S

19,52

22,16

suikerprijs

490

suikerbiet- suikerbietprijs
prijs
2020 &
2020 &
2021
2021
à 16° S

à 17,5° S

29,46

33,43

310

20,17

22,90

495

29,82

33,85

320

20,82

23,63

500

30,30

34,39

330

21,47

24,37

510

30,74

34,89

340

22,13

25,11

520

31,18

35,39

350

22,78

25,85

530

31,63

35,90

360

23,43

26,59

540

32,07

36,40

370

24,08

27,33

550

32,51

36,90

380

24,73

28,07

560

32,95

37,40

390

26,29

29,84

570

33,39

37,90

400

26,29

29,84

580

33,83

38,40

404

26,29

29,84

590

34,27

38,90

409

26,29

29,84

600

34,71

39,40

410

26,32

29,87

610

35,15

39,90

420

26,61

30,21

620

35,59

40,40

430

26,91

30,54

630

36,04

40,90

440

27,20

30,87

640

36,48

41,40

450

27,50

31,21

650

36,92

41,90

460

27,79

31,54

660

37,36

42,40

470

28,08

31,87

670

37,80

42,90

472

28,14

31,94

680

38,24

43,40

473

28,21

32,02

690

38,68

43,90

480

28,72

32,60

700

39,12

44,40

Premie voor niet gecontracteerde bieten – contract B en niet
geleverde bieten binnen contract.
Indien enkel contract A wordt afgesloten, geniet de planter op 15 %
van zijn basisproductierecht (overeenstemmend met contract B) van
een premie die overeen komt met het verschil tussen de vastgestelde
suikerbietprijs voor contractbieten en de basisreferentieprijs van
29,84 € / ton bieten aan 17,5 ° S. Deze premie geldt ook voor niet geleverde gecontracteerde bieten A, B en C voor zover minstens 70 %
van de hoeveelheid binnen contract van de planter werd geleverd en
de planter minstens 90 % van de overeengekomen uit te zaaien oppervlakte (zie 2.5.1.b.) effectief heeft uitgezaaid. Het totaal van deze
uit te betalen premies wordt proportioneel in mindering gebracht van
de uit te betalen suikerbietprijs voor de geproduceerde bieten buiten
contract, aftrek beperkt tot max. 30 % van de initiële waarde. Als blijkt
dat er in uitzonderlijke zwakke productiejaren onvoldoende budget
beschikbaar is, wordt de premie verminderd tot 80 % en wordt het
ontbrekende bedrag proportioneel in mindering gebracht van de suikerbietprijs van de bieten binnen contract.
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Betaaldata
De geleverde bieten worden als volgt uitbetaald:
Jaar t - 22/12: een eerste voorschot van 45 % van de voorlopig berekende
suikerbietprijs voor de tot 13/12 geleverde contractbieten
Jaar T+1 - 31/01: het saldo van 55 % van de op 22/12 vergoede bieten + 100
% van de geleverde bieten binnen contract waarvoor geen voorschot op
22/12 betaald werd, de pulpvergoeding, de vroege en late premies, de afdekpremie, de boetes, de transportbijdragen en -vergoedingen, de controlekosten, …
Jaar T+1 - ten laatste op 30/11 : een eventueel saldo i.f.v. de definitief berekende suikerbietprijs voor de contractbieten, alsook de betaling van de geleverde buiten contractbieten en de premie zoals voorzien in punt 6.4.
Als er zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij de betalingen - om
welke reden ook - in het gedrang komen, zullen beide partijen samen een
passende overeenkomst opmaken, rekening houdende met art. 78 van de
nationale kaderovereenkomst CBB-SUBEL.
8
Toepassing dynamiek
De dynamiek is niet van toepassing als de planter voldoende oppervlakte
uitgezaaid (punt 2.5.1.b) heeft om aan de gestelde contractvoorwaarden te
voldoen. Als minder dan 90 % uitgezaaid werd van de in de uitzaaiverklaring
overeengekomen oppervlakte, worden de regels van de dynamiek toegepast.
De dynamiek treedt in werking als minder dan 85 % van de gecontracteerde
hoeveelheid geleverd werd. Als de dynamiek van toepassing is wordt het
basisproductierecht vanaf de volgende campagne verminderd met de gekorte hoeveelheid. De gekorte hoeveelheid komt overeen met het verschil
tussen 85 % van het basisproductierecht en de geleverde hoeveelheid bieten. Ingeval de planter zijn bieten niet uitzaait, verliest deze het daaropvolgende jaar 1/3de van zijn basisproductierecht. Als er gedurende 2 opeenvolgende jaren geen bieten uitgezaaid worden, dan verliest de planter 100 %
van zijn basisproductierecht en kan hij geen contracten meer afsluiten. Deze
beslissingen worden genomen door de Paritaire Commissie, die ook afwijkingen kan toestaan op de algemene regels, zowel voor individuele als voor regionale problemen.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

ISCAL

Pulp
Voor de aanstaande campagne, in overleg met CoCo ISCAL:
• wordt de pulpvergoeding in april vastgelegd onder vorm van een
prijsvork (+/- 0,25 Euro);
• worden de pulpbestellingen bij de planters opgevraagd (antwoord wordt verwacht tegen half mei);
• worden de hoeveelheden toegekend i.f.v. de historiek en het recht
van de planter, à rato van 80 % van de verwachte productie. De
bestellingen worden na controle door ISCAL bevestigd;
• wordt de definitieve pulpvergoeding vastgelegd na de eerste
staalname begin augustus i.f.v. van vraag en aanbod;
• wordt een tweede mogelijkheid voor bestelling aangeboden voor
de plaatsing van een bijkomende hoeveelheid, prioritair bij de
planters die een bevestiging ontvangen hebben na de eerste bestelling.
Perspulp
Prijs perspulp à 22,5% DS: de prijs wordt afgeleid uit de pulpvergoeding op basis van een merggehalte van 48,4 kg DS per ton bieten.
Perskosten:
• € 4,71/ton voor DS ≥ 22 %.
• € 4,18 voor DS ≥ 21 % en < 22 %.
• € 0,0 voor DS < 21 % - de pulp aan dit lager D.S. gehalte wordt
verrekend als natte pulp op basis van een merggehalte van 51 kg
D.S.per ton bieten.
Transport : € ….. / ton
Pulpprijsverhoging voor prioritaire afname binnen een wel bepaalde
periode (3 dagen) op vraag van de planter: 3 Euro/ton. De pulpsilo
moet vrij zijn vanaf de eerste dag van de voorziene periode. Als de
landbouwkundige een datum voorstelt moet de pulp afgenomen
worden binnen de 3 dagen, behoudens verzachtende omstandigheden, zo niet wordt een meerprijs aangerekend van 3 Euro/ton bij afname later in de voorziene periode. Bij niet afname in de voorziene
periode vervalt het recht op pulp en de afgesproken pulpvergoeding.
Planters die zelf hun pulp afhalen moeten bij het laden van hun vracht
de verkeerswetgeving respecteren.
Droge pulp
Prijs droge pulp : € …../ton.
Voor transport georganiseerd door de fabriek, kan droge pulp alleen
besteld worden per veelvoud van 30 ton. Indien ISCAL het contract
niet kan respecteren wordt de mogelijkheid voorzien om een compensatie te onderhandelen met de betrokken planter(s).
De norm voor onoplosbare as in pulp is wettelijk vastgelegd op 4,5 %
op droge stof. Indien dit asgehalte als gevolg van de levering van extreem vuile bieten overschreden wordt, dient er een passend akkoord
gemaakt te worden tussen de partijen. Bij overschrijding wordt onder
normale omstandigheden de compensatie uitgevoerd vanaf 3,5% onoplosbare as op droge stof.
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Schuimaarde
Prijs schuimaarde : €…./ton geleverd - € … /ton vertrek fabriek.
Het principe van de medeverantwoordelijkheid wordt per regio toegepast en
zal na afloop van de bestelperiode uitgewerkt worden i.f.v. vraag en aanbod
en de eventuele wijzigingen in de wetgeving ter zake.
11
Laad- en transportkosten
11.1. Planters met een basisreferentie van minder dan 200 ton bieten moeten zelf de kosten voor het laden en reinigen dragen.
11.2. De planter-zelfleverancier moet de wegcode respecteren.
Het toegelaten gewicht kan in geen geval het laadvermogen van het
voertuig overschrijden. In geen geval kan de fabriek gehouden zijn
tot betaling van een vervoerskost met betrekking tot het gedeelte van
de vracht dat het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt. Het gewicht van de levering wordt bepaald op de weegbrug(gen) van de
fabriek als zijnde het verschil tussen het totale gewicht geladen minus
het leeggewicht. De aanhangwagens moeten zodanig uitgerust zijn
dat ze kunnen lossen zonder dat de chauffeur moet uitstappen.
11.3. Barema zelfvervoer – Het barema is gelijk aan het tarief van het fabrieksvervoer:
0-3 km:		
……….€ per ton bruto bieten
vanaf 4 km 		
+ ……… €/ton/km
12

Premies vroege en late leveringen

premie vroege levering - deel ISCAL
datum

Euro/ton

datum

Euro/ton

16/sep

1,7144

26/sep

0,8091

17/sep

1,7144

27/sep

0,8091

18/sep

1,7144

28/sep

0,5900

19/sep

1,6176

29/sep

0,5900

20/sep

1,6176

30/sep

0,4045

21/sep

1,6176

1/oct

0,4045

22/sep

1,3918

2/oct

0,2528

23/sep

1,3918

3/oct

0,2528

24/sep

1,3918

4/oct

0,1180

25/sep

1,1784

5/oct

0,1180

12.1 De berekening van de premie is gebaseerd op de werkelijke leveringen binnen de contracten op de aangeduide dagen - het uitbetaalde
bedrag wordt berekend op basis van het “gewogen” weekgemiddelde.

Een extra premie vroege leveringen wordt, in voorkomend geval, ook bijgedragen uit de “planterspot ” (zie art. 13).
Op leveringsdagen vóór 16 september verhogen de premies volgens in tabel
voorgesteld model
12.2. Premie “late leveringen” voor de geleverde netto bieten binnen contracten A, B en C:
datum

Euro

datum

Euro

datum

Euro

datum

Euro

21/dec

0,1

1/jan

1,2

12/jan

2,3

23/jan

3,4

22/dec

0,2

2/jan

1,3

13/jan

2,4

24/jan

3,5

23/dec

0,3

3/jan

1,4

14/jan

2,5

25/jan

3,6

24/dec

0,4

4/jan

1,5

15/jan

2,6

26/jan

3,7

25/dec

0,5

5/jan

1,6

16/jan

2,7

27/jan

3,8

26/dec

0,6

6/jan

1,7

17/jan

2,8

28/jan

3,9

27/dec

0,7

7/jan

1,8

18/jan

2,9

29/jan

4

28/dec

0,8

8/jan

1,9

19/jan

3

30/jan

4,1

29/dec

0,9

9/jan

2

20/jan

3,1

31/jan

4,2

30/dec

1

10/jan

2,1

21/jan

3,2

31/dec

1,1

11/jan

2,2

22/jan

3,3

Een extra premie late leveringen wordt, in voorkomend geval, ook bijgedragen uit de “extra planterspot ” (zie art. 13.2.).
Na 31 januari verhogen de premies met 0,1 Euro/dag/ton netto.
13
Planterspot en “extra” planterspot
13.1. Planterspot
13.1.1. De planterspot wordt bevoorraad door:
a)
de reservatie van 50 % van het verschil tussen 404 Euro en de gerealiseerde gemiddelde suikerverkoopprijs tot een maximum van 409
Euro.
b)
de overdracht van het verschil in toegepast premiesysteem late leveringen tussen IPA 2018-2019 en IPA 2020-2021 - zie bijlage 1.
13.1.2. De planterspot wordt aangewend voor:
a)
het plantersgedeelte premie “ afdekken bieten met Toptex”, dat van
toepassing is op zowel bieten binnen als buiten contract (zie art. 4.1.)
b)
een extra premie “vroege leveringen” - deze zal na afloop van de campagne interprofessioneel vastgesteld worden, rekening houdend met
de evolutie van de opbrengsten per week.
Het eventueel niet opgenomen bedrag zal overgedragen worden naar de
volgende campagne of, onder voorbehoud van een akkoord, extra toebedeeld worden volgens de noodwendigheden.
13.2. De “extra” planterspot
De extra planterspot kan bevoorraad worden als de normale campagneduur van 110 dagen wordt overschreden. De normale campagne
duurtijd van 110 dagen kan evenwel aangepast worden ingeval er
sprake is van uitzonderlijke opbrengsten (+ 5 % vergeleken met het
gemiddelde van de laatste 5 campagnes) t.o.v. deze op basis waarvan
de contracten werden afgesloten.
Als de (eventueel aangepaste) normale campagneduur van 110 dagen wordt overschreden, zal, bij een suikerprijs tussen 409 Euro en
472 Euro, per dag overschrijding, 7,5 % van het verschil tussen de suikerbietprijsformule met 20 % en diezelfde formule met 25 %, gestort
worden in de “extra” planterspot.
suikerprijs

Maximum bedrag 1,3 mio ton suikerbieten
verschil tussen formule 20 % en 25 %

7,50%

410 €

10.845 €

813 €

420 €

119.294 €

8.947 €

430 €

227.743 €

17.081 €

440 €

336.193 €

25.214 €

450 €

444.642 €

33.348 €

460 €

553.091 €

41.482 €

470 €

661.540 €

49.616 €

472 €

683.230 €

51.242 €

De “extra” planterspot wordt aangewend voor een eventuele extra vroege en
extra late premie en/of zal, na interprofessioneel overleg, o.v.v. een suikerbietprijsverhoging uitgekeerd worden. Er moet overeengekomen worden tot
hoever het inkomensverschil tussen gemiddeld vroeg of laat leveren en gemiddelde campagne door deze extra premie zou moeten kunnen opgeheven
worden.
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Verkoopovereenkomst suikerbieten tussen ISCAL en Suiker
Unie
Iscal heeft met Suiker Unie voor de campagnes 2020/2021 en
2021/2022 een verkoopovereenkomst afgesloten voor een totaal van
+/- 1.100 ha ton suikerbieten. Deze suikerbietleveringen worden onder vorm van contracten A en B afgesloten bij de planters uit de regio’s
Kieldrecht, Moerbeke en de Eeklose Polder en zo nodig ook bij planters uit de Brugse Polder. De bieten worden ontvangen in Dinteloord
en worden er getarreerd volgens het Nederlandse ontvangstsysteem
wat betreft vaststelling van gewicht, grondtarra, koptarra en suikergehalte (cfr. Bruine Boek – uitgave 2018 – uniforme meetmethode voor
gewichtsbepaling, monstername en monsteronderzoek van suikerbieten in Nederland). De uitbetalingsvoorwaarden (prijs, premies,
boetes, …) zijn deze die van toepassing zijn bij ISCAL. Om het inkomensverschil ingevolge het verschillende ontvangstsysteem op te
vangen wordt de spilwaarde waarboven een boete voor grondtarra
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ISCAL
van toepassing is opgetrokken van 4 % naar 9 % en wordt het in Dinteloord gemeten suikergehalte verhoogd met +/- 5 % (i.f.v. de resultaten van vergelijkende proeven). De planning van de leveringen bestemd voor Dinteloord zal gebeuren op basis van het gebruikelijke
schema dat van toepassing was binnen de betrokken regio’s tijdens
de voorbije campagnes. Deze kunnen alleszins niet vroeger starten,
noch later eindigen dan de campagne in Fontenoy. Er wordt ’s nachts
niet geladen. Van al de volledige leveringen worden monsters genomen – er wordt m.a.w. geen beperkte staalname toegepast. Voor leveringen die als gevolg van de in Nederland toegepaste kwaliteitsbepalingen m.b.t. hoeveelheid rotte bieten, organische verontreinigen
(graszoden, onkruid, …) en door vorst aangetaste bieten, zouden geweigerd worden, wordt in overleg met CoCo ISCAL een aangepaste
oplossing gezocht. CoCo Vlaanderen zal, ondersteund door de technisch inspecteur van CBB, toezicht kunnen uitoefenen op de correcte
ontvangst van de bieten in Dinteloord – hierover worden voor de start
van de campagne de nodige afspraken tussen Suiker Unie en Iscal
gemaakt. De betrokken planters hebben recht op terugname van
pulp en schuimaarde volgens de regels en de verdeelsleutels die van
toepassing zijn bij ISCAL Bij onvoorziene problemen zullen ISCAL en
CoCo ISCAL een oplossing zoeken op basis van de binnen het IPA ISCAL overeengekomen afspraken.
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Transparantie
In het belang van een juiste besluitvorming en een gelijke behandeling van al de planters zal Iscal de nodige transparantie verzekeren
m.b.t. aangelegenheden zoals de suikerbietprijsvorming, de toewijzing van contracten C, de organisatie van de planning, het verloop van
de campagne, de transportbarema’s, informatie m.b.t. de samenwerking met Suiker Unie en de afname van nevenproducten.
Voorbereiding campagnes 2022 en volgende
In voorbereiding van de campagnes 2022 en volgende zullen ISCAL
en CoCo ISCAL samen onderzoeken hoe een ontvangstsysteem “volledige” biet kan gerealiseerd worden. Hierbij zal zowel aandacht besteed worden aan de eigenschappen inherent aan de biet (suikergehalte ontkopt  niet ontkopt, variëteit, groenresten, pulpwaarde,
prijszetting…) alsook aan de noodzakelijke aanpassingen van het
tarreerlokaal. Een werkgroep wordt hiertoe opgericht.
Uitvoering
Deze overeenkomst is geldig voor de campagnes 2020/2021 en
2021/2022

Bijlage 1: bevoorrading planterspot
overdracht van het verschil in toegepast premiesysteem late leveringen tussen IPA 2018-2019 en IPA 2020-2021
datum

premie/ton
IPA 2018 - 2019
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IPA 2020 - 2021

verschil bestemd voor
planterspot

datum

premie/ton
IPA 2018 - 2019

premie/ton
IPA 2020 - 2021

verschil bestemd voor
planterspot

09/12/2019

0,087

0

0,087

05/01/2020

1,681

1,6

0,081

10/12/2019

0,108

0

0,108

06/01/2020

1,763

1,7

0,063

11/12/2019

0,128

0

0,128

07/01/2020

1,844

1,8

0,044

12/12/2019

0,149

0

0,149

08/01/2020

1,926

1,9

0,026

13/12/2019

0,169

0

0,169

09/01/2020

2,008

2

0,008

14/12/2019

0,190

0

0,190

10/01/2020

2,089

2,1

-0,011

15/12/2019

0,210

0

0,210

11/01/2020

2,171

2,2

-0,029

16/12/2019

0,231

0

0,231

12/01/2020

2,253

2,3

-0,047

17/12/2019

0,251

0

0,251

13/01/2020

2,335

2,4

-0,065

18/12/2019

0,271

0

0,271

14/01/2020

2,416

2,5

-0,084

19/12/2019

0,291

0

0,291

15/01/2020

2,498

2,6

-0,102

20/12/2019

0,373

0

0,373

16/01/2020

2,579

2,7

-0,121

21/12/2019

0,455

0,1

0,355

17/01/2020

2,661

2,8

-0,139

22/12/2019

0,537

0,2

0,337

18/01/2020

2,743

2,9

-0,157

23/12/2019

0,618

0,3

0,318

19/01/2020

2,825

3

-0,176

24/12/2019

0,700

0,4

0,300

20/01/2020

2,906

3,1

-0,194

25/12/2019

0,782

0,5

0,282

21/01/2020

2,988

3,2

-0,212

26/12/2019

0,863

0,6

0,263

22/01/2020

3,070

3,3

-0,230

27/12/2019

0,945

0,7

0,245

23/01/2020

3,151

3,4

-0,249

28/12/2019

1,027

0,8

0,227

24/01/2020

3,233

3,5

-0,267

29/12/2019

1,109

0,9

0,209

25/01/2020

3,315

3,6

-0,285

30/12/2019

1,190

1

0,190

26/01/2020

3,396

3,7

-0,304

31/12/2019

1,272

1,1

0,172

27/01/2020

3,478

3,8

-0,322

01/01/2020

1,354

1,2

0,154

28/01/2020

3,560

3,9

-0,340

02/01/2020

1,436

1,3

0,136

29/01/2020

3,641

4

-0,359

03/01/2020

1,517

1,4

0,117

30/01/2020

3,723

4,1

-0,377

04/01/2020

1,599

1,5

0,099

31/01/2020

3,805

4,2

-0,395

Bijlage 2: terugname grond – annulatie grondtarraboete

De nieuwe basis
voor onkruidbestrijding
in bieten

Safari DuoActive
®

Herbicide

Safari DuoActive® : erkenningsnummer 10868P/B. Safari DuoActive® is een gepanteerd merk van FMC corporation. Voor erkende gebruiken, dosissen, voorzorgsmaatregelen, beperkingen in gebruik, lees het etiket. info
beschikbaar op www. fytoweb.be. Fotoverantwoording : Shutterstock - www.accentonic.com - 10/2019

PRODUCT VOOR PROFESSIONELEN: SPRING VOORZICHTIG OM MET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN, LEES HET ETIKET EN DE INFORMATIE OVER HET PRODUCT VOORALEER U HET GEBRUIKT.

