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Campagne 2019 nu definitief afgerond
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Kort geoogst
In Brazilië lag het brandstofverbruik in april 50 procent lager dan vorig jaar als gevolg van de quarantaine
maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Dat meldt het Braziliaanse ministerie
van Mijnbouw en Energie. De winstgevendheid van de ethanol
productie komt hierdoor in gevaar.

Strijd tegen
vergelingsziekte: een
onrustwekkende balans
2

Thailand: rietproducenten ontvangen 280 miljoen
euro steun van het ministerie van Industrie na de ergste
droogte in vier decennia. Na een rampzalige oogst, zal de
suikerexport van Thailand in 2019/20 naar verwachting dalen tot
minder dan 6 miljoen ton, het laagste niveau in 5 jaar.
Kroatië: de fusie van de drie Kroatische suikerfa
brieken was een voorwaarde voor het voortbestaan
van de suikerproductie om de kosten te verlagen en de con
currentiekracht van de sector te versterken. Deze fusie leidde in
november 2019 tot de hergroepering van de suikerproductie- en
verkoopcapaciteiten onder de vlag van Hrvatska Industrija Secera
(Kroatische suikerindustrie). De productie van suikerbieten in Kro
atië halveerde sinds het land is toegetreden tot de Europese Unie.

2
Enquête
communicatie!

Late uitzaai als gevolg van de weersomstandigheden
in Rusland. De Russische suikerproductie in 2020/21 zal
naar verwachting met 25 procent afnemen, mede als gevolg van
de inkrimping van het areaal.
Brazilië: suikerproductie stijgt met 56 procent in de
eerste helft van 2020. Om de export te laten toene
men, gaat de grote Chinese grondstoffenhandelaar COFCO Inter
national zijn terminal in de Braziliaanse haven van Santos trans
formeren om suiker te vervoeren in plaats van graan.
Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn langste bietencampagne op 10 april afgerond. De bietenoogst liep van 16
september tot 10 april, met een totale levertijd van 208 dagen.
De Nederlandse Rabobank meldt dat 13 procent
van de kredietportefeuille is bestemd voor sectoren
die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis, waaronder
de food-, bloemen-, vrijetijds- en reisbranche en in mindere mate
dierlijke eiwitten, zuivelproducten en suiker.
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Rekeningen Südzucker: suikerverliezen wegen op de
winst van Südzucker voor 2019/20. In de laatste be
drijfsupdate van Südzucker voor het boekjaar 2019/20 (1 maart
2019 tot 29 februari 2020) werd een in april gemaakte prognose
van een sterke winststijging voor het lopende boekjaar bevestigd,
in de hoop dat kostenbesparingen, de sterke vraag in de EU en de
hogere suikerprijzen, het bedrijf in staat zullen stellen zijn kernacti
viteiten te verbeteren ondanks de gevolgen van het coronavirus.
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EDITO
Strijd tegen vergelingsziekte: een onrustwekkende balans
Weet u nog dat we vorig jaar, voor het eerst in decennia, bij ons,
maar ook in de rest van Europa, weinig tot geen bieten konden
uitzaaien met bietenzaad dat omhuld was met neonicotinoïden?
Na lange discussies en een verbeten strijd van uw
belangenverdedigers, verboden de Europese lidstaten deze actieve
substanties en deze manier van werken immers. Alle rationele
argumenten en vele studies ten spijt wonnen het voorzorgsprincipe
en het bijenwelzijn het pleit. De bietplanters moesten zich maar
terugplooien op de oude technieken, zoals veldbespuitingen, om
ziektes en ongedierte aan te pakken.
En herinnert u zich nog hoe, tegen het begin van de
suikerbietcampagne 2019/2020, er een geruststellende balans
werd opgemaakt van dat eerste jaar zonder neonicotinoïden? Er
was wel aandacht voor het niet altijd gunstige weer. Maar het
wegvallen van de neonicotinoïden had zeker niet de rampzalige
gevolgen op de teelt en het rendement van de suikerbieten die
men voorspeld had.
En in België was er, ondanks de noodtoelating om toch zaden te
omhullen en uit te zaaien, niet eens massaal gebruik van gemaakt.
Met de strenge randvoorwaarden van die noodtoelating was dat
niet verwonderlijk. Maar de “waarnemers” gingen ervan uit dat
zelfs de telers niet meer in neonicotinoïden geloofden.
Toen wij vorig jaar waarschuwden dat we misschien geluk hadden
gehad, kregen we niet veel steun. De weersomstandigheden waren
weinig gunstig voor schadelijke insecten en ziekten, en, na vele
jaren gebruik van omhuld zaad, hadden deze zich waarschijnlijk
nog niet meteen, tijdens het eerste seizoen zonder, kunnen
doorzetten. Wanneer we er voor pleitten de neonicotinoïden nog
niet definitief af te schrijven, werd ons zelfs verweten een
achterhoedegevecht te voeren...
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De laatste weken is dat discours echter omgeslagen. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met de toenemende druk die uitgaat van de
bietenvlieg en van groene bladluizen, maar ook van de eerste
symptomen van de vergelingsziekte die worden waargenomen.
Niet alleen in België, maar ook in een aantal belangrijke
bietproducerende landen zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
verslechtert de situatie zienderogen. Onze collega’s laten dan ook
al weken alarmerende geluiden horen.

En in eigen land gaan we luid en duidelijk ons pleidooi herhalen om
nieuwe noodtoelatingen toe te kennen, ten minste voor de producten
en actieve substanties die nog op de markt beschikbaar zijn.
Laten we duidelijk zijn: we verdedigen deze specifieke toepassing
van neonicotinoïden, omdat omhulde zaden onmisbaar zijn in de
“tool box” van de bietplanters om het voortbestaan van hun beroep
zeker te stellen.

ENQUÊTE
Enquête communicatie
bietenorganisaties

SOPABE-T neemt zetels op in
Strategisch Comité TS

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen koos Tiense Suiker er enkele
maanden geleden voor om een bestuursmodel met een “enige
bestuurder” in te voeren. Die rol wordt sinds eind februari ingevuld door
Guy Paternoster (zie ook “Managementswijzigingen bij Südzucker en bij
de Tiense Suikerraffinaderij” in De Bietplanter van maart 2020).

WIJ HEBBEN U NODIG!

De eerste vergadering van het Strategisch Comité
vond plaats op 19 mei jl.
andere belangrijke inlichtingen over de werking van de vennootschap.
Één van deze vergaderingen zal plaatsvinden in de loop van de maand
februari. De andere vergaderingen zullen in principe doorgaan in de
twee weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Tiense
Suiker, in de loop van mei, en bij het begin van de bietencampagne
(september of oktober).
Een eerste vergadering werd overigens al op 19 mei jl. georganiseerd.

De start van dit nieuwe model betekent ook dat de vorige, “klassieke”
Raad van Bestuur verdwijnt. Daarin hadden de bietplanters die aan
Tiense Suiker leveren, via SOPABE-T, een bestuursmandaat. SOPABE-T is
immers (minderheids)aandeelhouder van de grootste suikerfabrikant
van ons land.

Daarnaast zijn ook spoedvergaderingen, zoals voorheen bij de Raad van
Bestuur, mogelijk. Indien SOPABE-T daarom vraagt, zal de Vorstand (het
uitvoerend comité van Südzucker) of een lid van de Vorstand of een
vertegenwoordiger van Südzucker, SOPABE-T ontmoeten om haar
doelstellingen en verwachtingen op (middel-)lange termijn te bespreken.

Met een akkoord rond de oprichting van dit Comité maken de drie
betrokken partijen een aantal afspraken over de informatie
verplichtingen van Tiense Suiker, en haar meerderheidsaandeelhouder,
Südzucker, ten overstaan van SOPABE-T. Doel is dat SOPABE-T minstens
over hetzelfde niveau van informatie kan blijven beschikken als voorheen.

SOPABE-T kan maximaal vijf vertegenwoordigers aanduiden voor dit
Strategisch Comité. Ze zijn in principe lid van de Raad van Bestuur van
de participatievennootschap en kunnen zich door externe experten
laten bijstaan.

In de praktijk
Tiense Suiker verbindt zich ertoe SOPABE-T op regelmatige tijdstippen,
minstens driemaal per jaar, dezelfde informatie te bezorgen als ten tijde
van de uitoefening van haar bestuursmandaat. Dit is alle informatie die
voorheen systematisch aan de Raad van Bestuur werd overgemaakt,
zijnde o.a. economische, financiële, agronomische, productie- en

We hopen dat onze landbouwministers en de administratie
Volksgezondheid evenveel pragmatisme en goede wil tonen als de
voorbije jaren. Ze kunnen daarbij ongetwijfeld weer op de expertise
van ons Bieteninstituut rekenen.

We gaan daarom, in het kader van CIBE, de Europese beleidsmakers
verder sensibiliseren en opnieuw op deze problemen wijzen.
Waarom een beproefde en
Laat me ook maar met een
heel gerichte aanpak tegen de
We blijven deze specifieke toepassing van neonicotinoïden
vraag eindigen. Herinnert u
vergelingsziekte in de vuilbak
verdedigen, omdat omhulde zaden onmisbaar zijn in de “tool box”
zich nog dat, naar aanleiding
kieperen, en daardoor bieten
van de bietplanters om het voortbestaan van hun beroep zeker te
van het begin van de Covidtelers doen teruggrijpen naar
stellen.
19-crisis, er veel lippendienst
minder efficiënte, minder
bewezen werd aan de eigen
duurzame en bovendien
Europese voedselvoorziening en de cruciale rol van de landbouw
duurdere oplossingen? Dat alles gebeurt dan nog eens tegen de
daarin De komende weken en maanden moet het maar eens
achtergrond van de “Farm to Fork”-strategie die de Commissie eind
duidelijk worden of dat gemeend was of slechts woorden in de
mei ontvouwde. Eens te meer blinkt deze strategie uit door de
wind…
(blinde) wil om gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen,
zonder met de concrete impact rekening te houden. Mooie
objectieven dus, maar de weg ernaartoe maakt wel een boel
Peter Haegeman
slachtoffers…
Secretaris-generaal CBB

ACTUALITEIT

De Raad van Bestuur van de Tiense Suikerraffinaderij
werd onlangs vervangen door een “enige bestuurder”.
Dus moest SOPABE-T op zoek naar een nieuwe manier
om een aantal van haar rechten als minder
heidsaandeelhouder uit te oefenen. In overleg met
Tiense Suiker en met Südzucker, zag daarom een
Strategisch Comité het licht.

Het gebruik ervan is op dit moment de minst slechte
oplossing, totdat er andere instrumenten worden gevonden die op
alle vlakken efficiënter zijn: op economisch vlak voor het overleven
van de planters, op het gebied van biodiversiteit voor de huidige
samenleving, voor het terugdringen van de koolstofuitstoot voor
de toekomstige generaties, ...

SOPABE-T duidde volgende personen aan als leden van dit Comité :
Jean-Paul Vanelderen, voorzitter van het Coördinatiecomité
Haspengouw en van het Verbond TS, Vincent Demanet, voorzitter van
de Fédé-RT, Jef Cleiren, uittredend vertegenwoordiger van SOPABE-T in
de Raad van Bestuur van Tiense Suiker, en Marcel Jehaes en Peter
Haegeman, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van
SOPABE-T.

De suikerbietorganisatie wil beter communiceren en
denkt na over de kanalen die ze hiervoor gebruikt. Wat
vindt u van “De Bietplanter”, de nieuwsbrieven en
websites van de Confederatie van de Belgische
Bietenplanters, het Coördinatiecomité van Vlaanderen en
het Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense? Naar
welke onderwerpen gaat uw interesse het meest uit?
Help ons om onze communicatie te verbeteren door de
enquête in te vullen die u vindt via volgende link:
https://forms.gle/zrJKoaDdQsthbJ4u8.
Het vraagt slechts een kwartiertje van uw tijd.
Alvast hartelijk dank.

TS + ISCAL
Campagne 2019 nu definitief afgerond
TS
Eind juni ontvingen de planters van TS het saldo van hun
bietenafrekening – campagne 2019. In deze Coronatijden is elke euro
welkom, maar deze eindafrekening zal weinig planter opvrolijken. De
“gemiddelde” planter kon juist zijn productiekosten dekken, ondanks
een verhoging van de basisprijs t.o.v. 2018.
TS-SZ baseert zijn basisprijs op het gemiddelde suikerverkoopresultaat
van zijn ondernemingen in België, Frankrijk, Duitsland en Polen tijdens
de periode van oktober 2019 t.e.m. februari 2020. Dit gemiddelde
(verkoop op Europese én wereldmarkt) ligt ver onder het
verkoopsgemiddelde van de suikerondernemingen binnen onze regio
(verkoop op de Europese markt).
In de overeenkomstige prijstabel die in het IPA 2019 is opgenomen,
komt de SZ4-prijs overeen met een basisprijs van 18,65 euro/ton à 17 %
suikergehalte (SG), pulp inbegrepen. Met een gemiddelde ha-opbrengst
van 89,93 ton (waarvan 74,64 ton basiscontract; 12,59 ton bijkomend
contract en 2,7 ton buiten contract) à 17,63 % SG, zou dit een omzet
betekenen van amper 1.759 euro/ha.
Gelukkig is er nog “de mogelijkheid van een prijssupplement”. TS/SZ
stelde dit (na een bespreking met de plantersvertegenwoordigers) vast
op resp. 5,38 euro/ton (basiscontract) en 4,53 euro/ton (bijkomend
contract) à 17 % SG. De totale gemiddelde omzet komt hiermee op
2.243 euro/ha (exclusief premies en boetes) of 2.326 euro/ha (all in =
inclusief premies en boetes), net (niet?) voldoende om de gemiddelde
productiekosten, exclusief arbeidsinkomen, te dekken.

De opdracht en de uitdaging is en blijft om al de planters aan boord te
houden zodat de toekomst van de biet-suikerketen verzekerd blijft.
Interprofessioneel Akkoord 2021
Intussen zijn ook de gesprekken rond het IPA 2021 in voorbereiding. TS
berichtte reeds dat de basis voor de suikerbietprijs niet langer de
gemiddelde verkoopprijs van SZ4 zal zijn (verkopen op Europese én
wereldmarkt), maar wel de voor onze regio aan de Europese Commissie
gerapporteerde verkoopprijzen op de Europese markt van al de
suikerondernemingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en
Groot-Brittanië. Deze gerapporteerde prijs ligt (tot op vandaag) steeds
hoger dan de gemiddelde SZ4-prijs, is transparant en zal leiden tot een
hogere basisprijs. Beide elementen, betere transparantie én een hogere
basisprijs, waren de uitdrukkelijke eisen van de plantersorganisatie.
Andere aandachtspunten die voor het IPA 2021 aan bod zouden kunnen
komen zijn o.a. de te strenge grondtarraregeling, de vroege en late
premies, het invoeren van een significante getrouwheidspremie en, als
het vertrouwen in de teelt kan hersteld worden, de voortzetting van de
participatie.
Besluit: het blijft nog steeds zoeken naar een stabiel Interprofessioneel
Akkoord dat de beide partijen kan behagen en dat gedurende meerdere
jaren geldig kan zijn. Door jaarlijks de basispijlers van de akkoorden te
wijzigen (van 17 % SG naar 18 % SG, gegarandeerde minimumprijs, van
SZ4-prijs naar Europees gemiddelde,…) is het duidelijk dat het nieuwe
postquotum-evenwicht nog steeds niet gevonden is. Als
bietplantersorganisatie doen we er alles aan om tot duurzame en
evenwichtige akkoorden te komen.

Een goede indicatie geeft figuur 1 waar opbrengst/ha en suikergehalte
en de overeenstemmende omzet (pulp inclusief – exclusief premies en
boetes) worden afgezet t.o.v. de gemiddelde productiekost van 2.380
euro/ha. Het is duidelijk dat het niet volstond veel tonnen te produceren
of een hoog suikergehalte te realiseren; aan beide voorwaarden moest
voldaan zijn om een arbeidsinkomen, laat staan een winst te realiseren.

all-In prijs t.o.v. werkelijke prijs
De “all-in prijs” is de totale prijs die TS/SZ gemiddeld betaalt per
ton ontvangen bieten. Zij telt hiervoor de basisprijs op met het
prijssupplement, past hierop de suikerpremie toe op basis van het
campagnegemiddelde van al de planters en verhoogt vervolgens
dit bedrag met al de uitbetaalde premies (vroege, late en toptexpremie), waarna ze al de aangerekende boetes aftrekt die de planters moeten betalen voor o.a. grondtarra, niet conforme leveringen, tekortleveringen, niet afgedekt hebben van de bieten,…

De premies zullen in heel wat gevallen beslissen over winst of verlies:
een planter die op 16 september leverde en een rendement haalde van
75 ton à 18,40 % SG, zal dankzij de vroege premie een omzet realiseren
van 2.380 euro i.p.v. 2.029 euro. De planter die op 25 januari leverde ziet
met een rendement van 95 ton à 17,20 % SG zijn omzet dankzij de
afdekpremie en de late premie stijgen van 2.324 euro tot 2.719 euro/ha.
Een planter die op 15 november 95 ton leverde à 17,8 % SG moet het
doen met een omzet van 2.447 euro/ha. Deze voorbeelden zijn
berekend voor leveringen van bieten binnen basiscontract, exclusief de
boetes voor grondtarra, niet conforme bieten,…

De “all-in prijs” (à 17,63 % suikergehalte) bedraagt dan 26,30 euro/
ton voor het basiscontract, 25,64 euro voor het bijkomend contract en 15,7 euro voor het buiten contract. Dit is wat TS aan de
planters meegeeft in haar communicatie.
De “werkelijke prijs” à 17 % suikergehalte bedraagt 24,03 euro/ton
voor het basiscontract, 23,18 euro voor het bijkomend contract en
13,99 euro voor de bieten buiten contract. Hier moet elke individuele planter zijn eigen premies en boetes op toepassen om tot zijn
werkelijke omzet te komen. Op www.suikerbiet.be kan een rekentabel gedownload worden waarmee u de omzet voor uw leveringssituatie kan berekenen, of u kan er natuurlijk al uw afrekeningen bijnemen die TS u m.b.t. de campagne 2019 heeft opgestuurd.

Besluit: TS/SZ zal inspanningen moeten doen om zijn planters te blijven
overtuigen ook in 2021 in de suikerbietteelt te blijven investeren. De
campagne 2020 zal wellicht gekenmerkt worden door zeer sterk
verschillende rendementen (van dramatisch laag tot zeer hoog) en dit
in een markt die zich, door de coronacrisis, minder herstelt dan eerst
verwacht. De Europese spotmarkt bevindt zich vandaag wel op een
behoorlijk niveau wat veelbelovend kan zijn voor de uiteindelijke
verkoopprijs van de binnen Europa verkochte suiker.

ton netto/ha

suikergehalte (%)

omzet/ha
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21

75
1.452
1.532
1.611
1.691
1.771
1.850
1.930
2.010
2.089
2.169
2.249
2.329
2.408

77,5
1.500
1.583
1.665
1.747
1.830
1.912
1.994
2.077
2.159
2.241
2.324
2.406
2.488

80
1.549
1.634
1.719
1.804
1.889
1.974
2.059
2.144
2.229
2.314
2.399
2.484
2.569

82,5
1.597
1.685
1.773
1.860
1.948
2.035
2.123
2.211
2.298
2.386
2.474
2.561
2.649

85
1.646
1.736
1.826
1.917
2.007
2.097
2.187
2.278
2.368
2.458
2.549
2.639
2.729

87,5
1.694
1.787
1.880
1.973
2.066
2.159
2.252
2.345
2.438
2.531
2.624
2.717
2.810

omzetcijfer/ha (pulp inclusief – premies en boetes exclusief)
rood: omzet < gemiddelde productiekost 2.380 euro;
groen: omzet > gemiddelde productiekost 2.380 euro;
geel: omzet is ± gemiddelde productiekost 2.380 euro.

Wie de regenboog wilt zien, moet de regen
accepteren – de regen vanaf 17 juni was meer dan
welkom en brengt hopelijk een kentering in de
regio’s met sombere productieverwachtingen!

90
1.742
1.838
1.934
2.029
2.125
2.221
2.316
2.412
2.507
2.603
2.699
2.794
2.890

92,5
1.791
1.889
1.987
2.086
2.184
2.282
2.380
2.479
2.577
2.675
2.774
2.872
2.970

95
1.839
1.940
2.041
2.142
2.243
2.344
2.445
2.546
2.647
2.748
2.849
2.949
3.050

97,5
1.888
1.991
2.095
2.198
2.302
2.406
2.509
2.613
2.716
2.820
2.923
3.027
3.131

100
1.936
2.042
2.148
2.255
2.361
2.467
2.573
2.680
2.786
2.892
2.998
3.105
3.211

102,5
1.984
2.093
2.202
2.311
2.420
2.529
2.638
2.747
2.856
2.965
3.073
3.182
3.291

105
2.033
2.144
2.256
2.367
2.479
2.591
2.702
2.814
2.925
3.037
3.148
3.260
3.371

107,5
2.081
2.195
2.310
2.424
2.538
2.652
2.766
2.881
2.995
3.109
3.223
3.338
3.452

110
2.130
2.246
2.363
2.480
2.597
2.714
2.831
2.948
3.065
3.181
3.298
3.415
3.532

Tot 17 juni liet de neerslag op zich wachten…

ISCAL
De plantersvertegenwoordigers ontmoetten op 18 juni de directie en
gedelegeerd bestuurder, Jérôme Lippens, om informatie te krijgen over
de jaarrekening 2019/20, de landbouwkundige situatie en de op til
staande investeringen.
Iscal sluit het boekjaar af met een winst van 0,7 mio euro. De
belangrijkste redenen voor dit minder dan verwacht resultaat zijn o.a.
lagere suikerverkoopprijzen en de té lange duurtijd van de campagne
die heel wat extra onkosten met zich meebracht. Ook de retailactiviteiten
binnen Iscal Sugar B.V., Alldra en Iscal Sugar Mons scoorden minder
gunstig dan in het verleden.
De suikerbietprijs kon (gelukkig) op het niveau gehouden worden van
de vroegere Europese minimumprijs van 26,29 euro/ton à 16 % SG. Met
een gemiddeld rendement van 84 ton/ha à 17,51 % SG en een
pulpvergoeding van 4,3 euro/ton netto bieten, resulteerde dit voor de
“gemiddelde” Iscalplanter in een omzet van 2.870 euro/ha (exclusief
premies en boetes).
De coronacris dreigt een impact te hebben op de afzet van suiker. Er is
onzekerheid over het herstel van de consumptie tijdens de komende
zomerperiode en over hoe beschikbaar gekomen volumes suiker aan
correcte voorwaarden opnieuw hun weg naar de markt zullen vinden.
De lockdown in de horeca en bij de voedingsbedrijven heeft alleszins
geleid tot een vermindering van het verbruik.
Iscal wil, zo lezen we in het jaarverslag, op alle niveaus concurrentieel
blijven, in het bijzonder door te blijven investeren in duurzaamheid en
ecologie, innovatie en ontwikkeling, energieprestaties, competentie en
motivatie van het personeel en een efficiënt logistiek beheer. Voor de
komende jaren heeft de groep zichzelf het ambitieuze doel gesteld om
een pionier te worden in de productie van CO2-neutrale suiker.
Wat brengt de campagne 2020?
De landbouwkundige situatie is zeer heterogeen. In de zwaardere
gronden zijn de rendementsvooruitzichten zeer laag (van 55 ton/ha in
de Schelde- en Brugse polder over 62 ton in de Zeepolder (Veurnse) tot
67 ton in de Eeklose Polder). In de andere regio’s staat het gewas er vrij
goed bij wat, mits voldoende neerslag, een gemiddeld rendement moet
opleveren van zo’n 80 à 85 ton/ha.
Iscal hoopt de campagne half september te kunnen starten om te
eindigen rond 10 januari. De planning van de leveringen begin
campagne zal rekening houden met de opgelopen groeiachterstand in
de specifieke regio’s. Opnieuw is er een samenwerking met Suiker Unie
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voorzien waarbij de bieten uit de Eeklose en Scheldepolder in Dinteloord
zullen ontvangen worden.
Het vlotte verloop van de voorbije “minicampagne” (suikerproductie op
basis van gestockeerd diksap) bewees dat de grondige reiniging van de
verdampingsketels zijn effect niet gemist heeft. Het beetje bij beetje
dichtslibben van de verdampingselementen met kalkzouten was de
reden waarom de dagelijkse verwerkingscapaciteit de voorbije
campagne systematisch daalde met een té lange campagne tot gevolg.
Aangepaste verwerkingsprocedures én gebruik van nieuw materiaal
worden nu onderzocht om dit sinds 2017 weerkerend fenomeen te
voorkomen.
De pulpvergoeding voor de campagne 2020 werd in overleg tussen
Coco Iscal en de fabrikant vastgesteld op 4,6 euro/ton netto. De zorg

voor een kwaliteitsvolle perspulp blijft één van de prioriteiten. Voortaan
zal het DS-gehalte op de transportband richting pulpsilo constant
gemonitord worden op vochtgehalte. Het probleem van de “verzeping”
dat zich opnieuw voordeed in diverse silo’s wordt verder onderzocht –
een minder lang verblijf van de snijdsels in de diffusie zou dit probleem
mogelijk kunnen voorkomen.
Het IPA 2020 (dat integraal gepubliceerd werd in een vorige Bietplanter
en ook te lezen is op www.suikerbiet.be) voorziet een gewijzigde
prijsschaal, waarbij een deel van de meerprijs boven 404 euro/ton
sneller zal toegekend worden aan de planters (vanaf 409 euro i.p.v.
446,9 euro). Ook de “planterspot” (waarmee extra vroege premies en
een deel van de afdekpremie kan betaald worden voor zover er
middelen in beschikbaar zijn) zal sneller (bij)gevuld worden (vanaf 404
euro i.p.v. 441,90 euro). De premies voor late leveringen zijn vanaf 2020

voorzien vanaf 21/12 (i.p.v. 09/12) en bedragen 0,1 euro/ton/dag vanaf
21/12.
In het geval de suikerverkoopprijs – campagne 2020, hoger zou zijn dan
409 euro, zullen de planters die geen contract B hebben afgesloten en
de planters die hun aangegane contracten niet hebben kunnen
volleveren, spijts een (bewezen) voldoende uitzaai, een premie
ontvangen voor de niet geleverde bieten. Deze premie komt overeen
met het verschil tussen de definitieve suikerbietprijs 2020 à 17,5 % SG
en 29,84 euro. Hoe hoger de suikerbietprijs, hoe hoger de premie.
Eric Van Dijck
Verbond Suikerbietplanters vzw
Coco Vlaanderen vzw
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Bietennieuws uit Nederland
De Nederlandse bietplanters verwachten op veel
percelen een flink lagere opbrengst. Er zijn wel enorme
verschillen tussen de regio’s en zelfs binnen regio’s. De
Bietplanter werpt even een blik over de grens, bij onze
noorderburen.
Alle suikerbieten in Nederland worden verwerkt door Royal Cosun, een
coöperatie van ongeveer 9.000 suikerbiettelers. Meestal teelt een boer
om de vier tot zes jaar suikerbieten. Andere gewassen in de
vruchtwisseling zijn aardappelen, tarwe, uien, gerst en diverse groenten.
De gemiddelde bietenuitzaai dit jaar was 7 april, een dag later dan in
2019, en gelijk aan de lange-termijngemiddelde. Nederland kende een
zeer natte winter en april was relatief warm, zonnig en erg droog. Mei
was ook erg droog. Het tekort aan regenval is historisch hoog, amper
160 mm.
De ontwikkeling van de bieten is zeer onregelmatig en over het
algemeen een beetje onder het gemiddelde. Met name in Zeeland,
maar ook in andere gebieden met zware klei zijn er maar weinig
percelen te vinden met een voldoend aantal planten. Een groot deel
kent een slechte stand omdat het zaaizaad door de droogte ofwel niet is
gekiemd ofwel na het kiemen is verdroogd.
Op de lichte grond kampen telers ook met problemen als gevolg van
onder meer nachtvorst. Maar ook daar veroorzaakt de droogte schade.
Recente regenval bood wel enig soelaas, maar is nog veel te weinig om
tot een normale situatie te komen.

Er was ook zeer vroeg schade door bodeminsecten en bladluizen als
gevolg van de afschaffing van de neonicotinoïden. Sinds deze
zaadomhulling niet langer beschikbaar is in Nederland, is het daar zeer
moeilijk om het gewas gezond te houden.
Hierdoor is er dan ook geen goede opbrengstprognose. Vooralsnog
gaat SuikerUnie uit van circa 13 ton suiker per hectare, dus flink lager
dan het meerjarig gemiddelde van ruim 14 ton per hectare. De prognose
is echter nog onzeker vanwege het nog lange groeiseizoen en kan dus
nog veranderen. Vooral het al of niet aanhouden van de droogte zal een
cruciale factor zijn.
Ook in 2019 was het weer in Nederland, net als in een groot deel van
Europa, te droog voor de suikerbietenteelt. Die hadden bovendien
onvoldoende regenval tot te laat in het seizoen.
Vanaf eind september vorig jaar was er wel een meer dan gemiddelde
neerslag. De oogstomstandigheden waren daarom moeilijk, het
suikergehalte was lager en de grondtarra was hoog. De kwaliteit van de
biet was verre van perfect. De suikeropbrengst kwam uiteindelijk tot
13,7 ton per hectare. De twee Cosun-fabrieken, in Dinteloord en
Vierverlaten, verwerkten toen 6,8 miljoen tonnen suikerbieten in 1,1
miljoen ton suiker.
De coöperatieve verwacht dat de komende campagne zal duren van
medio september tot begin januari. Dat is een relatief kort vanwege een
lage gecontracteerde oppervlakte van 83.500 hectare.

Veel telers zullen dan ook geconfronteerd worden met een lage
opbrengst. Overigens, ook bij andere teelten stellen er zich de nodige
problemen.

Bron: WABCG, Cosun

MERCOSUR: Nederlandse Tweede
Kamer zegt “neen”
In Nederland is een coalitie van landbouw- en
maatschappelijke organisaties tevreden dat de Tweede
Kamer, vergelijkbaar met onze federale Kamer, het
vrijhandelsverdrag Mercosur afwijst. Dit is een verdrag tussen
de Europese Unie en vijf Latijns-Amerikaanse landen
(Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela).
Opvallend genoeg gaf de ChristenUnie, de partij van
landbouwminister Carola Schouten, de doorslag.
Een motie van Esther Ouwehand, de fractievoorzitter van de
Partij voor de Dieren, kreeg in het parlement steun van
vrijwel de ganse oppositie en uiteindelijk ook van
regeringspartij ChristenUnie. Daarmee is er een nipte
meerderheid in de Tweede Kamer die vraagt dat de regering
aan de Europese Commissie laat weten dat Nederland de
steun voor het Mercosur-verdrag intrekt.
Dit brengt premier Mark Rutte in een lastig parket. Formeel
kan Rutte de motie van de Tweede Kamer naast zich
neerleggen, maar dat is zeer ongebruikelijk. In Brussel
melden dat Nederland niet akkoord gaat met een verdrag
waar jarenlang over is onderhandeld, is voor hem een
politieke blamage. De Nederlandse premier heeft zichzelf
altijd voorstander getoond voor vrijhandelsverdragen als
Mercosur, die volgens de regering helpen de Nederlandse
exportpositie te verbeteren.

ALLERLEI SUIKER
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Nordzucker beperkt verliezen in 2019/20 door
Nederland: PLA-bioplastics afgebroken in minder
overname Mackay Sugar.
dan 22 dagen

I

n een recente studie van Wageningen Universiteit
en Researchcentrum in Nederland is de afbraak van
composteerbare verpakkingsmaterialen in een
grootschalige installatie voor de verwerking van
industrieel organisch afval geanalyseerd. Volgens
deze studie, in opdracht van het Nederlandse
ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid,
zijn de composteerbare producten (EN13432
gecertificeerd) in maximaal 22 dagen afgebroken,
wat gelijk is aan of zelfs sneller is dan gewoon
bioafval.
Tijdens de verwerking van industrieel organisch
afval zijn negen verschillende composteerbare
plastic producten, waaronder zakken voor het
verzamelen van organisch afval, bloempotten,
theezakjes,
koffiepads,
koffiecapsules
en
fruitetiketten, getest.

Na de eerste afvalverwerkingscyclus van slechts 11
dagen is de PLA-bloempot al volledig uit elkaar
gevallen, terwijl het PLA-theezakje in 22 dagen
volledig uit elkaar is gevallen. Visueel zijn er geen
composteerbare kunststoffen geïdentificeerd onder
de kunststoffen die in de compost worden
aangetroffen. Deze studie bewijst dus aan
afvalverwerkers, industrie en wetgever dat
gecertificeerde composteerbare kunststoffen wel
degelijk effectief zijn.
“Met het oog op de komende ontwikkeling van het
kader voor biologisch afbreekbare kunststoffen dat
in de Europese Green Deal is opgenomen, vraag ik de
Europese Commissie rekening te houden met deze
onderzoeksresultaten en ook andere soortgelijke
onderzoeksprojecten te ondersteunen”, verklaarde
de federatie van Europese producenten van
bioplastics.

N

ordzucker, de op één na grootste suikerproducent van Duitsland, meldde voor het boekjaar 2019/20
minder verlies te hebben geleden, dankzij de winst van het Australische bedrijf Mackay Sugar Limited, dat
in juli 2019 werd overgenomen. De onderneming tekent voor het boekjaar dat werd afgesloten in februari
2020 een nettoverlies van 15 miljoen euro op, tegen 36 miljoen euro in vergelijking met het jaar ervoor.
Nordzucker verwacht in 2020/21 weer winst te maken als de versoepeling van de beperkingen in verband met
de coronavirusepidemie de vraag naar en de afzet van suiker stabiliseert. Nordzucker wil ook zijn
suikerrietactiviteiten verder ontwikkelen en overweegt om op langere termijn uit te breiden naar andere
suikerrietproducerende regio’s zoals Zuid-Amerika en Afrika.

Verenigd Koninkrijk: British Sugar vreest
tariefwijzigingen

B

ritish Sugar, de enige verwerker van suikerbieten in het Verenigd Koninkrijk, vreest dat wijzigingen in de
Britse tariefregeling als gevolg van de brexit vanaf 1 januari 2021 kunnen leiden tot een stijging van de
invoer van ruwe rietsuiker voor raffinage op lange termijn en tot lagere prijzen voor lokale bietsuiker. Daarnaast
is een invoerquotum van 260.000 ton met nulrecht voor ruwe rietsuiker voorzien. British Sugar vreest dan ook
dat dit quotum kan leiden tot druk op de prijzen voor bietsuiker.
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Terugblik op het jaar 2019
Ondanks de zeer hoge temperaturen van begin juli 2019 verschenen de bladschimmelziekten op
een « normale » datum, dit is de derde week van juli. Een eerste perceel bereikte de spuitdrempel
van 5 procent aangetaste bladeren door cercospora op 18 juli. 8 procent van de velden bereikten
de spuitdrempel voor cercospora 1 week later. De drempel voor roest was eerst bereikt op 25 juli
en op 1 augustus voor witziekte.
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Figuur 1 : Evolutie van het percentage velden van het « waarsxchuwingsnetwerk bladziekten » die
de eerste spuitdrempel T1 (volle lijn) en tweede drempel T2 (stippellijn) bereikten - Vergelijking 2019
(rood), 2018 (geel), 2017 (groen) en 2016 (blauw).

Op 14 augustus hebben 85 % van de gevolgde velden in het kader van de waarschuwingsdienst
de spuitdrempel voor de eerste maal bereikt. In de eerst gespoten velden in juli herstart cercospora zijn ontwikkeling. Op het einde van de maand augustus bereiken een derde van de velden
opnieuw de spuitdrempel voor cercospora of voor roest. Een tweede bespuiting werd aangeraden, enkel voor de velden met een late oogst en in aanwezigheid van cercospora.
Zoals we het reeds enkele jaren meemaken, kent cercospora een soms belangrijke ontwikkeling
tijdens de maand september. Op dat ogenblik kan de bescherming van de biet enkel door de
rastolerantie verzekerd worden.

Erkende fungiciden, stand van zaken
Verschillende aktieven stoﬀen met een werkzaamheid tegen bladschimmelziekten kenden geen
vernieuwing van de erkenning op Europees vlak. Als de registratie op Europees vlak niet wordt
hernieuwd betekent dit dat het middel ook niet meer gebruikt mag worden.De actieve stof propiconazool mag vanaf dit jaar niet meer gebruikt worden. De middelen
die propiconazool bevatten zoals « Ranch », « Armure » of « Difure Pro » zijn niet meer toegelaten.
Ook de actieve stof quinoxyfen heeft geen herregistratie gehad, Het middel Fortress (500g/l quinoxyfen) is dan ook niet meer toegelaten.
Deze zomer is het laatste seizoen dat producten op basis van epoxyconazool mogen gebruikt worden. Het gebruik van producten op basis van epoxyconazool mogen opgebruikt worden tot 31/10/2020. Het verbod betreft onder andere de middelen Mercury, Retengo Plus, Opus
Team of nog produkten type « Rubric ». Dit betekent dat, als u nog een van deze middelen bezit
die deze actieve stof bevatten, is dit het laatste seizoen om ze nog in suikerbieten te gebruiken.
De erkenningen voor producten die fenpropimorf bevatten zijn ingetrokken omdat de actieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die fenpropimorf bevatten kunnen
opgebruikt worden tot 31/10/2021.
De actieve stoﬀen die in de suikerbietteelt erkend zijn kunnen geraadpleegd worden op Fytoweb
(http://fytoweb.be). Als u op de hoogte wil blijven van belangrijke informatie (intrekking van
toelatingen, 120-dagen toelatingen) raden wij u aan om regelmatig de Nieuws berichten op de
website van Fytoweb te raadplegen. U kan eveneens een geactualiseerde lijst van de fungiciden
erkend in de suikerbietteelt voor 2020 raadplegen op onze website (Bieten » Plantenbescherming
» Gewasbeschermingsmiddelen).

De controle van de bladschimmelziekten doeltreﬀend aanpakken
Stap één : het risico verminderen
De controle van de bladschimmelziekten begint voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn.
We herinneren u hieronder aan de belangrijkste lanbouwkundige hefbomen om rekening mee te
houden bij uitzaai::
• Een langere rotatie (minimum drie jaren).
• Het onderwerken van het bietenloof vermindert het risisco op een Cercospora-infectie
• De nabijheid van een niet geploegd perceel dat het voorgaande jaar is aangetast, zal het risico
van Cercospora aanzienlijk vergroten
• Overtollige bemesting is gunstig voor de ontwikkeling van witziekte.
• Het kiezen van een tolerant ras zal resulteren in een minder snelle ontwikkeling van bladziekten en kan u toelaten om de datum van de eerste fungicidetoepassing uit te stellen en een
tweede behandeling te vermijden. Dit is des te belangrijker in geval van late rooiingen.
Rastolerantie wordt voor de verschillende schimmelziekten waargenomen. Voor witziekte is de
rasgevoeligheid soms groot wat toelaat om voor deze ziekte geen bespuiting te moeten uitvoeren.. Voor roest komt de rastolerantie beter tot uiting later in het seizoen en kan vooral voor de
kuststreek belangrijk zijn.
Voor wat betreft Cercospora heeft de rastolerantie vooral een invloed op de dynamiek van de
ontwikkeling van de ziekte en niet zozeer het tijdstip waarop de eerste vlekjes worden waargenomen.

Stap twee : voer waarnemingen uit in uw perceel
Elke week, vanaf begin juli, worden in verschillende velden door externe waarnemers en het
KBIVB waarnemingen uitgevoerd om de ziektedruk op te volgen. Aan de hand van de resultaten
van deze waarnemingen wordt een bericht uitgezonden via de waarschuwingsdienst. Een kaart
met de ziektedruk wordt eveneens gepubliceerd op de website van het KBIVB. De kaart laat toe
om de evolutie van de ziekten doorheen het seizoen te volgen. Op de kaart is elk veld weergegeven door een gekleurd logo die evolueert in functie van het risico. Bij het klikken op een van deze
punten kan men de situatie voor de verschillende ziekten zien (roest, witziekte, cercospora en
ramularia).
De kaart kan via volgende link bekeken worden : https://www.irbab-kbivb.be/juli-augustus-2020gezondheidsproblemen-in-het-gewas-bieten/ (Cartograﬁe waarnemingsvelden > Juli-augustus
2020: gezondheidsproblemen in het gewas (bieten).
Deze kaart illustreert de huidige problemen ivm bladschimmelziekten in de verschillende velden.
Vooraleer er een behandeling wordt uitgevoerd is het belangrijk om zelf waarnemingen uit te
voeren op zijn eigen perceel om na te gaan als de spuitdrempel bereikt is. . Vanaf begin juli is het
aanbevolen om waarnemingen uit te voeren in uw percelen. Om dit te doen moet u dwars over
het veld wandelen terwijl u verspreid over het veld 100 bladeren plukt uit de middelste
bladkroon (geen oude bladeren en geen jonge hartbladeren). Voer de waarnemingen uit op
droge bladeren, witziekte is alleen zichtbaar op een droog blad.

Stap drie : beredeneerde fungicidebehandeling
Spuitdrempels :
Men zal pas een behandeling uitvoeren wanneer de behandelingsdrempel voor één van de
vier ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als er één vlek is waargenomen
op het blad. De behandelingsdrempels wijzigen in functie van de ziekte en de waarnemingsdatum. De behandelingsdrempels worden in de tabel hieronder weergegeven.

Behandelingsdrempel

Tot 20 augustus

Na 20 augustus

Cercospora/ Ramularia

5 % aangetaste bladeren

20 % aangetaste bladeren

Witziekte / Roest

15 % aangetaste bladeren

30 % aangetaste bladeren
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Vanaf 20 augustus dient men behalve met de behandelingsdrempel ook rekening te houden met
de rooidatum en de veiligheidstermijn voor rooi van het fungicide. De rendabiliteit van een tweede behandeling moet ook in overweging genomen worden. Een behandeling na 10 september is
nooit rendabel.

rasgevoeligheid bladziekten : hoe langer de balk, hoe
gevoeliger het ras voor de ziekte

Een bescherming van de bieten tegen cercospora is moeilijker dan tegen witziekte of roest. De
fungicidebehandeling stopt de evolutie, tijdelijk, van de Cercosporaschimmel maar gaat hem niet
volledig afdoden. Cercospora kan dus, na het einde van de nawerking van het fungicide, terug
starten. Wanneer de bespuiting tegen cercospora te vroeg of te laat wordt ingezet riskeert men de
ziekte niet meer te beheersen en economisch niet optimaal te werken.

Winst (Euro/ha) bij behandeling op drempel :
T1 gespoten bij 5% bladeren met cercospora <>
T1 gespoten bij 10% bladeren met cercospora
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Cercospora : de eerste behandeling op juist plaatsen
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150

nematoden

winst in Euro/ha

200

100
50
0
Meux

Briffoeil

Jandrain

Herstappe

De datum waarop de behandelingsdrempel bereikt wordt varieert tussen de jaren en tussen de
velden : een behandeling uitvoeren op een ﬁxe datum of week heeft dus geen enkele economische verantwoording.
Alle studies tonen vandaag aan dat het beste ogenblik voor de behandeling tegen cercospora ligt
wanneer 5 % van de bladeren de eerste kleine vlekjes vertonen.
De proeven die in het kader van het project ’BetaProTech’ (KBIVB-ULiège-ArgOptimize, ﬁnanciering van SPW—DGARNE) zijn aangelegd, hebben aangetoond dat een behandeling die uitgesteld
wordt met 10 dagen (tot 10% aangetaste bladeren) minder eﬃciënt was en minder rendabel.

rhizoctonia

Figuur 2: Bij een cercospora aantasting moet de behandeling zo dicht mogelijk bij de drempel van
5 % aantasting geplaatst worden (in oranje). Als men te lang wacht (bvb 10% in het grijs) zal de
cercospora moeilijk te beheersen zijn waardoor zowel bestrijding als ﬁnancieel lager zullen liggen.
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De proeven hebben ook kunnen aantonen dat het vooral de eerste behandeling is die de bestrijding van cercospora zal verzekeren ver boven de tweede.
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1 behandeling : 1ste drempel bereikt (T1)
2 behandelingen : 1ste & 2de drempel bereikt (T1+T2)
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Figuur 4: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze
grafiek geeft een overzicht van deze waardering
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Epoxyconazool + azoxystrobin: Mercury
Epoxyconazool + pyraclostrobin: Retengo Plus
Cyproconazool + axozystrobin : Mirador Xtra
Cyproconazool + trifloxystrobin: Agora
Difenoconazool + azoxystrobin : Bicanta &
Quadris Gold

Triazolen

Figuur 3: Een goede positionering van de eerste behandeling tegen cercospora geeft de meest eﬃciënte bescherming en rendabiliteit. De behandeling bij T1 is bijna steeds rendabel, de behandeling T2
geeft slechts in 2 van de 13 proeven een meerwaarde.

Epoxyconazool: nombreux produits
Tetraconazool: Eminent & Belrose
Difenoconazool: nombreux produits

Fungicide strategie
Om u te ondersteunen bij de keuze van uw fungicide geeft de ﬁguur hiernaast de belangrijkste
erkende fungiciden weer. De erkende werkzame stoﬀen kunnen worden verdeeld op basis van
hun werkingswijze in 4 categorieën : strobilurinen, aminen, triazolen en multi-site.
Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel voor cercospora
de voorkeur aan een product op basis van twee actieve stoﬀen met een verschillende
werkingswijze (bijvoorbeeld Retengo Plus, Spyrale, Mercury,…). Verschillende ziekten kunnen
zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 'compleet' fungicide
kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt.
In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt word kies dan een fungicide
verschillend van de eerste fungicide toegepast. Vermijd om bij de tweede fungicide behandeling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een
adnere werkzame stof. Het gebruik van een product op basis van strobilurinen moet beperkt worden tot één keer per seizoen.

Epoxyconazool + fenpropimorf: Opus
Team
Difenoconazool + fenpropidin: Spyrale

Multi‐site
Zwavel
Mancozeb*

Aminen
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Cercospora wordt steeds moeilijker om te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen
die resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. De mo,itoring toonde de aanwezigheid van cercosporastammen met een strobilurine resistentie in bijna alle percelen. In de aanwezigheid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet
meer. Anderzijds wordt ook een afname in eﬃciëntie van triazolen waargenomen.
Het is noodzakelijk om het risico voor resistentie ontwikkeling te verminderen en de selectiediversiteit te behouden door te vermijden van voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk
te behouden. De toevoeging van een multi-site component, zoals mancozeb, zal de werkzaamheid ten aanzien van cercospora ondersteunen en eveneens de resistentie ontwikkeling van cercospora populaties ten aanzien van triazolen en/of stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel
aan de eerste als aan de tweeede behandeling worden toegevoegd.
De lijst met alle fungiciden die erkend zijn in de bietenteelt alsook de wachttijd vóór de oogst
kunnen worden geraadpleegd op de website van het KBIVB : biet> gewasbescherming> fytosanitaire producten> lijst van bladschimmelbestrijdingsmiddelen.

Mancozeb is opnieuw tijdelijk toegelaten in bieten.
Een 120 dagen toelating is verleend voor het gebruik van producten op basis van mancozeb in
bieten (suiker-,voeder– en rode bieten). Het is geldig van 15/06/2020 tot en met 12/10/2020.
Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer worden gebruikt in de
bietenteelt.
Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formulering van:
• 500 g / l : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen;
• 80% WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen;
• 75% WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen.
Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een buﬀerzone van 5 m met
klassieke techniek moet worden gerespecteerd. De details van de toelating zijn te vinden op Fytoweb. (Home / Wetgeving / Gewasbescherming / 120 dagen toelatingen voor noodsituaties).

Figuur 5: Bemonstering van cercospora vlekken om de resistentie ten aanzien van strobilurinen en
triazolen te bepalen.

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij
het verwijderen van schieters
Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schieters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige manier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico.

Zaai en vruchtwisseling na bieten gezaaid met NNI in 2019 !
Voor suikerbieten gezaaid in 2019 en 2020 met NNI behandeld zaaizaad (Cruiser of Poncho Beta)
gelden volgende beperkingen in de teeltrotatie :

• Gedurende twee teeltjaren na de uitzaai mogen geen bijen attractieve bloeiende gewassen
uitgezaaid/geplant worden. Bloeiende groenbedekkers kunnen op voorwaarde dat de bloei
voorkomen wordt door mechanische behandeling;

Het tijdstip (vroeg of laat) van bloeien wordt weergegeven in rassenvergelijkingen van verschillende onderzoeksinstellingen. Het ITB uit Frankrijk legt vergelijkende proeven aan die heel duidelijk verschillende rassen gele mosterd en bladrammenas rangschikken volgens moment van bloei.
Je vindt deze resultaten op hun website:
http://www.itbfr.org/tous-les-articles/article/news/moutardes-radis-oui-mais-lesquels/

• Gedurende de daaropvolgende drie teeltjaren kunnen minder bijen attractieve gewassen
uitgezaaid/geplant worden zoals aardappelen, maïs, vezelvlas

Verloop bloei groenbedekkers 2018 ‐ zaai 16/8/18
100%

https://fytoweb.be/sites/default/ﬁles/legislation/attachments/poncho_beta_120_dagen_toelating_2019_uitzaai_-_corr.pdf
https://fytoweb.be/sites/default/ﬁles/legislation/attachments/cruiser_120_dagen_toelating_2019_uitzaai_-_corr.pdf

90%

Groenbemeters : zaaidatum en bloei

80%

Gele mosterd en bladrammenas worden dan weer best niet te vroeg uitgezaaid. Worden deze erg
vroeg uitgezaaid, is de kans groot dat ze in bloei komen en levensvatbaar zaad kunnen aanmaken.

70%

Niet alleen de zaaidatum heeft een invloed op het bloeitijdstip. Er zijn ook verschillen tussen de
rassen. In 2018 legde het KBIVB een verkennende proef aan met verschillende rassen gele mosterd en bladrammenas. Er werden vroeg en laat bloeiende rassen gekozen. De bedoeling van de
proef was om na te gaan hoe groot het verschil kan zijn tussen een ‘vroeg’ ras en een ‘laat’ ras,
gaat dat om enkele dagen of verschillende weken? Deze eigenschap is belangrijker geworden
o.w.v. de voorwaarden voor het gebruik van NNI in de zaadomhulling in 2019 en 2020 want tussenteelten kunnen ingezaaid worden « op voorwaarde dat de bloei voorkomen wordt door
mechanische behandeling ». De andere voorschriften ivm groenbemesters dienen steeds gerespecteerd te worden.
De ﬁguur hiernaast geeft het percentage van de individuele planten weer die in bloei staan. We
zien dat het ras Carnaval zeer snel in bloei komt te staan terwijl het ras Architect nooit tot 100%
bloei komt. Ook voor bladrammenas zijn er grote rasverschillen.

2019

2020

2021

wintertarwe wintergerst
Suikerbiet
met NNi

Suikerbiet
met NNi

2022
vezelvlas

wintertarwe

cichorei

maïs

wintertarwe

erwten

suikerbiet

wintertarwe

maïs

aardappel

aardappelen

vezelvlas

wintertarwe

erwten

wintertarwe

wintertarwe wintergerst

2023
maïs

2024

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
27/9

Carnaval

5/10

Chacha

11/10

Attack

Architect

23/10

Dacapo

31/10

Arena

27/11

Radical

2025

wintertarwe

erwten

aardappel wintertarwe

bonen

wintertarwe
wintertarwe

% planten in bloei

De lijst met de toegestane teelten na de uitzaai van met NNI behandelde teelten kan geconsulteerd worden op fytoweb via https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen
-toelatingen-voor-noodsituaties :

cichorei

aardappel

wintergerst

maïs

wintergerst

bonen

maïs

cichorei

wintergerst

maïs

wintertarwe

Chicorée

koolzaad

Maïs

Forment
d’hiver

Tabel 1: Bovenstaande tabel geeft een voorbeeld van de mogelijke teelten (in groen) of verboden
teelten (in oranje) in velden die in 2019 met zaden behandeld met neonicotionïden (Poncho of Cruiser) werden gezaaid. Voor een volledige lijst van de restricties van de volgteelten raadpleeg
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

Figuur 6: In de velden die in 2019 met NNI behandelde suikerbieten werden gezaaid moet het
bloeien van de groenbemester vermeden worden. Rassenkeuze kan hierbij helpen.
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TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
Hoe pakt TS de COVID-19-crisis aan?

Vlaams minister-president
bezoekt Tiense Suiker

Een economie die tot stilstand kwam en werknemers in lockdown: hoe
is TS daarmee omgegaan? De Bietplanter nam contact op met Erwin
Boonen, directeur grondstoffen TS, en vroeg hem hoe het bedrijf zich
heeft aangepast en wat de gevolgen van deze crisis zijn op korte
termijn.

Jan Jambon kwam eind april naar de Tiense vestiging
van Tiense Suiker voor een werkbezoek. Een uitgelezen
kans voor de directie om de minister-president op de
troeven, plannen en noden van de suikerproductie te
wijzen. Ook de toeleveraars, de bietplanters, kregen de
kans met de Vlaamse regeringsleider in dialoog te gaan.

Hoe heeft TS de gezondheids- en overheidsvoorschriften geïmplementeerd?
De sleutel was samenwerking en dialoog met bedrijfsartsen, collega’s
van
de
groep,
werknemersvertegenwoordigers
en
plantersafgevaardigden. Er werden een hele reeks maatregelen
getroffen. Zo werd gezorgd voor desinfecterende gel op verschillende
plaatsen in de fabriek, voor intensieve reiniging en desinfectie van
heftrucks, deuren en alles wat regelmatig met de handen wordt
aangeraakt, voor plexiglas en/of maskers op plaatsen waar afstand
houden moeilijk is en ten slotte, werd telewerk georganiseerd voor het
personeel dat over die mogelijkheid beschikte. Onze agronomen
werken in deze periode van het jaar vaak buiten het kantoor op het land
of op de boerderij. Helaas hebben we de bezoeken aan de
landbouwbedrijven tot een minimum moeten beperken... wat in ons
vak niet gemakkelijk is.

TS heeft een bord gemaakt om de mensen te
wijzen op de essentiële rol van de landbouw en de
voedingsindustrie in de bevoorrading
en organisatie vanop afstand. Het spreekt voor zich dat als we zwakke
punten vaststellen we ons zullen aanpassen, zoals we dat hebben
gedaan voor de minicampagnes in Wanze en Tienen die net zijn
afgelopen, met goede resultaten. Dialoog, transparantie en
interprofessionele solidariteit in onze sector zullen cruciaal zijn om de
volgende campagne succesvol te laten verlopen.

Welke impact heeft COVID-19 op de suikerverkoop?

O

p 27 april bracht Vlaams minister-president Jan Jambon een
werkbezoek aan de suikerraffinaderij in Tienen. Ook het
stadsbestuur tekende present.
Het was zijn eerste bedrijfsbezoek sinds het uitbreken van de
coronacrisis. Door de omstandigheden moest de rondleiding doorheen
de fabriek sterk ingekort worden, maar ook de uitgelopen
werkvergadering die daaraan voorafging, zat daar voor iets tussen.
Tijdens die vergadering stelde de directie niet alleen het bedrijf voor,
maar presenteerde ook de plannen die Tiense Suiker de komende
maanden en jaren wil realiseren. Ze vroegen daarbij de steun van de
Vlaamse regering om de nodige randvoorwaarden te creëren.

De impact van COVID-19 op de suikerconsumptie is gemengd. Aan de
ene kant hebben we allemaal het beeld voor ogen van lege schappen in
de winkels in het begin van de crisis. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat alle verkopen aan supermarkten of industriëlen, die gespecialiseerd
zijn in consumentenproducten voor thuis, met extreme
verkoopmomenten op het hoogtepunt van de crisis stand hebben
gehouden. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle TSmedewerkers en onze leveranciers te bedanken, want het is dankzij hen
dat we de productie hebben kunnen handhaven en aan de behoeften
van de Belgen hebben kunnen voldoen.

Intensieve desinfectie van heftrucks, deuren en alle
“aanraak gevoelige” oppervlakken

Welke specifieke problemen heeft u daarbij
ondervonden?
In het begin van de crisis hadden we moeite om aan desinfecterende
gel en maskers te komen. Dit was evenwel essentieel om onze
medewerkers te beschermen die in de fabriek bleven werken, terwijl
een groot deel van België plat lag. Daarom hebben we zeer snel besloten
om zelf desinfecterende gel te produceren met behulp van BioWanze
en anderen binnen de groep Südzucker. De productie was bestemd
voor ons personeel, maar ook voor zorgcentra (rusthuizen, ziekenhuizen,
enz.) in de buurt van onze sites en voor de federale overheid, die de
productie van TS heeft opgenomen in haar nationaal bevoorradingsplan.
Voor onze medewerkers hebben we ook enkele maskers geproduceerd
van nieuwe rollen Toptex, maar die hebben we binnen de bedrijfsmuren
gehouden.

Zijn er projecten die vertraging hebben opgelopen?
Er lopen momenteel verschillende projecten binnen TS. Bij Wanze
hebben we een minicampagne gelanceerd op basis van diksap, met
meer aandacht voor de kwaliteit van de geproduceerde suiker. De start
was een beetje verstoord, maar dankzij de solidariteit binnen de groep
Südzucker werden de pompen en het materieel tijdig aangeleverd en
begon de minicampagne zoals gepland, met al zeer goede resultaten
op het vlak van prestaties en kwaliteit. Ook wordt in Wanze gewerkt aan
onze grootste opslagsilo. Het is de bedoeling daarmee klaar te zijn
halverwege de campagne. In Tienen bouwen we een extra silo voor
diksap. De funderingswerkzaamheden liepen ongeveer een week
achterstand op, maar zonder noemenswaardige impact op de
einddatum van het project, die voor de volgende campagne is gepland.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat we ons hebben moeten
aanpassen, maar dat onze verschillende projecten er niet onder
geleden hebben.

Zijn er wijzigingen gepland voor de volgende campagne?
Voor de volgende campagne is in dit stadium één ding zeker: we willen
de campagne niet te vroeg starten om de bieten de tijd te geven zich
wat meer te ontwikkelen. Tegelijkertijd zal het ons in staat stellen om
beter voorbereid te zijn in het geval van een tweede coronagolf. In
principe zou de bietenlogistiek weinig last hebben van de sanitaire
maatregelen. We denken dan onder meer aan een verminderde
bereikbaarheid van de kantoren, extra reiniging van de contactpunten

Aan de andere kant is de markt voor klanten die aan de horeca-, hotelen evenementensector en aan de dranken-, bier- en chocoladesector
leveren, van de ene op de andere dag gestopt en komt de markt nu
weer heel langzaam op gang.
Dankzij de diversificatie van ons cliënteel is de impact op onze omzet
momenteel beperkt, maar over het geheel genomen verwachten we
een daling van de verkoop in 2020. Daarom dringen wij er samen met
de planters op aan dat de Europese markt niet wordt opengesteld voor
zeer goedkope suikerimporten en dat de Europese markt, die op dit
moment nog steeds een tekort heeft, wordt ondersteund.

Erwin Boonen is Directeur Grondstoffen.
Hij is verantwoordelijk voor de organisatie
van het landbouwluik van TS.

Betere resultaten voor 2020/21,
zonder het Covid-effect

I

n zijn boekjaar 2019/20, dat de periode van 1 maart 2019 tot 29
februari 2020 bestrijkt, heeft Südzucker een lichte daling opgetekend
van de geconsolideerde omzet tot 6,67 miljard euro (6,75 miljard euro in
2018/19). Aan het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar
2020/21 is Südzucker optimistischer, onder voorbehoud van de impact
van Covid-19.
Er zijn grote verschillen tussen de verschillende divisies. Er is een
duidelijke omzetdaling in het suikersegment, stabiliteit in de fruitdivisie
en groei in de afdelingen speciale producten en CropEnergies (ethanol).
De geconsolideerde bedrijfsopbrengst bedraagt 116 miljoen euro,
tegen slechts 27 miljoen euro vorig jaar.
In 2019/20 daalde de omzet van de suikersector met 13 procent tot 2,26
miljard euro, vergeleken met 2,56 miljard euro in 2018/19. Deze cijfers
zijn met name het gevolg van aanzienlijk lagere verkoopvolumes door
de lager dan gemiddelde bietenoogsten in 2018 en 2019, veroorzaakt
door de droogte die uiteindelijk tot een lagere suikerproductie heeft
geleid. In 2019/20 boekte de suikeractiviteit van de groep een
bedrijfsverlies van 236 miljoen euro, aangezien de EU-suikermarktprijs
de productiekosten niet dekte. Dit werd nog verergerd door een

Het eerste bedrijfsbezoek sinds het uitbreken van
de coronacrisis maakte Vlaams minister-president
Jan Jambon bij TS
De uiteenzetting focuste ook op het sterke ecosysteem dat
suikerfabrikant en bietplanters moeten vormen. Daarbij konden Jef
Cleiren, voorzitter van het fabriekscomité van Tienen, en CBB-secretarisgeneraal Peter Haegeman de stem van de bietentelers laten horen.
Minister-president Jambon had daarbij veel belangstelling voor de
zware gevolgen van de vrijmaking van de suikermarkt, de toenemende
beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de
uit dit alles voortvloeiende problematische rendabiliteit van de
suikerbietenteelt.

SÜDZUCKER
aanzienlijke daling van de suikerverkoop. Bovendien zal het effect van
de meeste besparingen in verband met het herstructureringsprogramma
(sluiting van 5 fabrieken in Frankrijk, Duitsland en Polen) pas in de
tweede helft van het boekjaar 2020/21 zichtbaar zijn. Er zijn geen
andere sluitingen gepland.
De prognose van Südzucker voor 2020/21 is afhankelijk van de nog
steeds onvoorspelbare economische gevolgen en de duur van de
noodtoestand in verband met de Covid-19-pandemie. De inkomsten
zouden daarom naar verwachting tussen de 6,9 en 7,2 miljard euro
bedragen.
Het bedrijfsresultaat van de groep zal naar verwachting tussen de 300
en 400 miljoen euro bedragen (vorig jaar: 116). Het suikersegment zou
naar verwachting een bedrijfsresultaat van -40 tot +60 miljoen euro
genereren (vorig jaar: -236).
De raad van toezicht stelt de algemene vergadering voor het boekjaar
2019/2020 een onveranderd dividend van 0,20 euro per Südzuckeraandeel voor. De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op 16 juli
in virtuele vorm.
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SUIKERMARKT

Europese markt: dalende consumptie door Covid-19-crisis
De toename van de aankopen van suiker door Europese
huishoudens tijdens de lockdown compenseert niet de
afname van de buitenshuisconsumptie als gevolg van de
sluiting van cafés en restaurants en het annuleren van
onder meer festivals. Volgens schattingen van de Europese
Commissie zou de suikerconsumptie in de EU met 1 procent
kunnen dalen ten opzichte van 2018/19. Suikerhandelaar
Czarnikow raamt de verbruiksdaling voor de nog resterende
periode 2019/20 op 700.000 ton of 4 procent.
De gemiddelde verkoopprijs van witte suiker in de EU, inclusief het
Verenigd Koninkrijk, bedroeg 379 euro per ton in april 2020, een lichte
stijging ten opzichte van maart 2020 (375 euro per ton).
De gemiddelde regionale prijzen zijn als volgt:
Midden- en Noord-Europa: 383 €/ton (383 €/ton in maart 2020);
West-Europa inclusief België: 371 €/ton (364 €/ton in maart 2020);
Mediterraan Europa: 451 €/ton (445 €/ton in maart 2020).

Volgens Platts-Kingsman zijn de spotprijzen voor witte suiker in Europa,
die slechts betrekking hebben op kleine hoeveelheden die worden
verkocht, maar een indicatie kunnen geven van de marktontwikkelingen,
in juni gedaald. In West-Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk) zijn de prijzen met 8 en 7 euro
per ton gedaald tot 440 euro per ton in de week van 15 juni. De meest
genoemde neerwaartse factor blijft de impact van de corona
viruspandemie op de consumptie.
Volgens analisten zullen de suikerprijzen in de EU als gevolg van de Covid19-crisis naar verwachting in de buurt komen van 400 euro per ton, in plaats
van de 500 euro per ton die voor de uitbraak werd verwacht. CIBE, de
vertegenwoordiger van de Europese suikerbiettelers, schat dat dit verlies
van 100 euro per ton, dat rechtstreeks verband houdt met de gevolgen van
de Covid-19-crisis, voor de komende campagne een waardeverlies voor de
EU-suikerbietsector van ongeveer 1,6 miljard euro zal betekenen.
In het licht van deze crisis en de onzekerheden met betrekking tot brexit,
heeft CIBE met name in een brief aan Landbouwcommissaris Janusz
Wojciechowski gevraagd, om de toepassing van de vangnetten en artikel
222 te overwegen. CIBE waarschuwde ook dat een derde jaar van nietrendabele prijzen voor de EU-suikerbietsector rampzalig zou zijn.
In zijn antwoord is commissaris Wojciechowski van mening dat er momenteel
geen tekenen zijn van een ernstig gebrek aan evenwicht in de Europese
suikersector en dat de diensten van DG AGRI van plan zijn de analyse van de

olieprijs en de suikerprijs is ethanol, want als de olieprijs daalt, daalt ook
de benzineprijs en is ethanol minder rendabel. In Brazilië, de belangrijkste
producent en exporteur van suiker ter wereld, kan de suikerrietoogst
gemakkelijk worden verwerkt tot suiker ten koste van ethanol wanneer
ethanol minder winstgevend is, wat momenteel het geval is.

Wereldmarkt: licht herstel na
terugval door Covid-19
Deze campagne zou de terugkeer zijn naar meer rendabele prijzen voor
suiker en suikerbieten, dankzij een wereldwijd productietekort dat voor
Covid-19 werd berekend op 9 miljoen ton voor de campagne 2019/20.
Als gevolg van de epidemie zijn de suikerprijzen, die zich in het eerste
kwartaal van 2020 nochtans hadden hersteld, gedaald.
Tussen februari en april 2020 zijn de prijzen voor witte suiker op de
wereldmarkt met bijna 25 procent gedaald, van 380 euro per ton in
februari tot 295 euro per ton eind april 2020. Sindsdien hebben de
prijzen zich licht hersteld om op 15 juni 2020 uit te komen op 350 euro
per ton. De daling van de prijzen op de wereldmarkt heeft geleid tot
lagere prijzen op de Europese markt. De vraag is nu of deze situatie zal
blijven bestaan. Alles hangt af van de situatie in Brazilië.

Terug meer suiker in Brazilië
Zonder het Covid-19-effect schat Internationale suikerorganisatie (ISO)
het mondiale suikertekort voor 2019/20 op 9,3 Mt en het overschot voor
de campagne 2020/21 op 0,4 Mt. Na de Covid-19 epidemie stortte de
olieprijs echter in, waardoor de suikerprijs daalde. Het verband tussen de

In Brazilië is de suikerproductie sinds de nieuwe suikerrietoogst in april al
met 10 procent gestegen. In totaal zou in 2020 de Braziliaanse productie 40
miljoen ton suiker kunnen bereiken (vergeleken met 33 Mt vorig jaar), of
ongeveer 6 tot 7 miljoen ton meer. De producenten worden des te meer
aangemoedigd om al deze suiker te exporteren omdat ze in dollars worden
betaald, wat veel beter is dan de Braziliaanse munt, de real, die meer dan 25
procent van zijn waarde heeft verloren ten opzichte van de dollar. De Unie
van Braziliaanse suikerfabrikanten (UNICA) merkt ook op dat de verkoop
van suiker op de binnenlandse markt in de eerste zes weken van de
campagne met 4,14 procent is gestegen tot 975.500 ton en dat de export
met 49 procent toenam tot 2,38 miljoen ton in vergelijking met vorig jaar.
De komende maanden zal het wereldwijde suikeraanbod worden gevormd
door de ontwikkelingen in Brazilië. Door de extra export uit Brazilië verwacht
ISO een toename van 1,4 Mt van het wereldwijde exporteerbare aanbod tot
60,7 Mt, wat 5,59 Mt meer is ten opzichte van 2018/19.

praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van artikel 222 voort te zetten
met verdere inbreng van de belanghebbenden in de sector.
Wat de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mexico betreft,
bevestigde de commissaris dat er nog veel onzekerheden bestaan over
het resultaat en de afrondingsdatum van de brexit-onderhandelingen,
maar dat de Commissie haar internationale verbintenissen met betrekking
tot deze vrijhandelsovereenkomst met Mexico moet nakomen. De
commissaris herhaalde dat suiker een gevoelig product zal blijven, zoals
trouwens ook wordt aanbevolen door de High Level groep.

Productie- en prijsdaling voor 2020/21
Droogte en bladluis- en keveraantasting hebben een negatieve impact
op de bietenteelt. Bovendien is er een gebrek aan effectieve
alternatieven voor het verbod op neonicotinoïden. Bijna alle EU-landen
verwachten dit seizoen een lagere dan gemiddelde suikeropbrengst per
hectare. Ook in de Europese Unie als geheel is het ingezaaide areaal met
3 procent gedaald, met een verwachte daling van 4,9 procent in
Frankrijk en 4,1 procent in Duitsland. In Nederland heeft Suiker Unie
voor de campagne 2020/21 een bietenopbrengst van circa 11,8 ton
suiker per hectare voorspeld, 7 procent onder het meerjarengemiddelde.
Volgens Timothé Masson van de Franse biettelersfederatie CGB, zou de
productie van witte suiker in 2020 in de Europese Unie, inclusief GrootBrittannië, kunnen uitkomen op 17,3 miljoen ton, een daling van 1,7
procent ten opzichte van de vorige campagne.

ook van toepassing waren op de agro-voedingsindustrie, de industriële
vraag (met name voor de productie van dranken) sterk is gedaald. In China
zou de industriële vraag naar suiker tijdens de crisis ongeveer 30 procent
lager zijn geweest, wat overeenkomt met ten minste 0,7 miljoen ton. De
vraag werd ook beïnvloed in landen waar consumenten hun huis niet
mochten verlaten. Dit is het geval in India, met een zeer strikte lockdown en
gesloten fabrieken. De gevolgen zijn een verwachte daling van de vraag
naar suiker van 1,5 tot 3 Mt. In de Europese Unie zou de suikerconsumptie
met 0,3 tot 0,5 miljoen ton dalen, terwijl deze in Brazilië met 0,2 tot 0,3
miljoen ton zou krimpen. De vraag naar suiker in Thailand zou met 0,2
miljoen ton afnemen. Als alleen deze belangrijkste suikerconsumerende
landen in aanmerking worden genomen, zou het suikerverbruik met meer
dan 3 miljoen ton worden verminderd.
Voor LMC zal de vraag met het einde van de lockdownmaatregelen weer
toenemen, maar op een lager niveau dan zonder de pandemie het geval
zou zijn geweest, omdat de groei van de consumptie zal worden
vertraagd door de terugval van de economische groei na Covid-19, wat
de vraag ook op langere termijn zal beïnvloeden.

Wereldwijde consumptiedaling na Covid-19
Het mondiale tekort zou kunnen worden beperkt door een daling van
de consumptie als gevolg van het coronavirus met 2,1 Mt, maar dit is
een voorlopige schatting. ISO is van mening dat de gebruikelijke stijging
van het mondiale verbruik met 1,25 procent (+2,2 Mt) kan worden
gecompenseerd door de impact van Covid-19 op het verbruik.
Het onderzoeksbureau LMC verwacht dat deze daling kan oplopen tot meer
dan 3 Mt. Het bureau stelde vast dat in landen waar de lockdownmaatregelen

De toename van de aankopen van suiker door
huishoudens in de EU tijdens de lockdown compenseert geenszins de afname van de buitenshuisconsumptie als gevolg van de sluiting van o.m.
cafés en restaurants

Retengo Plus
Relax !
®

• Gezond gewas, zonder stress
• Meer suiker

www.agro.basf.be

Retengo® Plus : erk. nr. 9290P/B, bevat 50g/l epoxiconazool + 133g/l pyraclostrobin.
Gedeponeerd handelsmerk BASF. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.

Retengo Plus-Bettera.-Bietpl-H92,5xL250-2019.02.04.indd 1
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VEGAPLAN
Audits voor VEGAPLAN
standaard hervat begin mei.
Om de lockdownmaatregelen naar aanleiding van
het coronavirus te respecteren, heeft het FAVV het
mogelijk gemaakt de audits van de
autocontrolegidsen en de Vegaplan standaard en
Codiplan lastenboek uit te stellen. Tijdens deze
periode zijn alle certificaten die kwamen te vervallen,
administratief verlengd. Sinds mei worden de audits
hernomen met nauwgezette inachtneming van de
hygiënemaatregelen.
U kunt steeds uw eigen certificatiestatus controleren,
via de website : https://prod.primaryproduction.be/
login.

Meest voorkomende nonconformiteiten tijdens
Vegaplan-audits
Wat zijn de meest voorkomende non-conformiteiten
tijdens de Vegaplan-audits? De tabellen hiernaast
geven een overzicht van alle Vegaplan Standaard
audits die in 2018 en 2019 zijn uitgevoerd. Er is
rekening gehouden met alle eisen van de
Vegaplanstandaard : die van de sectorgids en die van
de duurzaamheid, IPM, kwaliteit van plantaardige
producten, enz.
De 5 verplichte eisen (niveau 1) die het minst
worden nageleefd
Ter herinnering, de eisen van niveau 1 zijn allemaal
verplicht omdat ze essentieel zijn of onderworpen
aan de wet. Als ze niet worden nageleefd, geven ze
aanleiding tot non-conformiteiten die moeten
worden gecorrigeerd. De niveau 1 non-con
for
miteiten moeten binnen drie maanden (in het geval
van een eerste audit) of binnen een maand (in het
geval van een hernieuwde audit) worden
gecorrigeerd om het certificaat te verkrijgen.

Gebruik driftreducerende doppen met minimaal 50 % driftreductie voor openluchtteelten.
OF gebruik minimaal 50% driftreducerende
technieken.
Respecteer 1 meter teeltvrije zone langs de waterlopen zoals bepaald in de verzamelaanvraag
en aangeduid op de fotoplannen van het e-loket (blauwe en paarse waterlopen). Deze
geldt voor de inzaai van een nieuwe hoofdteelt
na 1 september 2018.
De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen
en biociden gebruikt moet kunnen beschikken
over de juiste beschermende kledij (overall en
laarzen, masker). Deze kledij wordt niet bewaard
in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij.
Identificatie van de producent en van het bedrijf. [Alle teelten]
Niet-bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen
(NBGM) worden gegroepeerd opgeslagen
met de vermelding “NBGM/vervallen”. De producten voor privé gebruik worden gegroepeerd
opgeslagen met de vermelding “privé”.
NBGM waarvan het gebruik op 1 januari van
het jaar x-2 nog toegelaten was, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen ».
NBGM tussen x-4 en x-2 jaar, worden bewaard
onder de categorie “NBGM /vervallen” en moeten geregistreerd worden (naam, schatting
overblijvende hoeveelheid, datum registratie).
Zij geven aanleiding tot een niveau B non-conformiteit.
Het is niet toegestaan NBGM te bewaren die voor
1 januari van het jaar x–4 vervallen waren.

ROBOTICA

10

e Duitse veredelaar Strube D&S GmbH, leider in
agrarische roboticaoplossingen en het Fraunhofer Ontwikkelingscentrum kondigen een nieuwe samenwerking aan. Ze hebben samen hetzelfde doel:
bijdragen aan duurzame landbouwpraktijken die
aansluiten bij de huidige maatschappelijke, ecologische en economische verwachtingen.
Dit is de volgende stap bij Strube in de aangekondigde bedrijfsstrategie die VisionBlue heet. “Strube
heeft als verantwoordelijke leverancier van de sui
kerbietenwaardeketen besloten om niet alleen vooruitgang te boeken in de veredeling, maar ook in
nieuwe methoden om bieten te telen. Strube is ervan overtuigd dat precisielandbouw en robotica een
belangrijke rol zullen spelen om de uitdagingen van
morgen het hoofd te bieden.”
Door de ondertekening van deze overeenkomst met
Strube deelt Naïo Technologies zijn expertise op het

De 4 eisen van niveau 2 die het minst worden
nageleefd
Ter herinnering, 70 procent van de eisen van niveau
2 moeten worden nageleefd om het VEGAPLAN-certificaat te bekomen.

gebied van agrarische robotisering. De expertise zal
worden ingezet voor mechanische onkruidbestrijding in bietenvelden.
De langdurige samenwerking tussen Fraunhofer
EZRT en Strube heeft geleid tot een succesvolle ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan systemen bij suikerbietenonderzoek. “We zijn blij dat we
met onze uitgebreide competenties op het gebied
van cognitieve sensoren en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan dit belangrijke en toekomstgerichte onderzoeksgebied”, aldus de divisiedirecteur van Fraunhofer EZRT.
Deze samenwerking benadrukt de gemeenschappelijke wil om zich aan te passen aan de nieuwe onkruidbestrijdingsmethoden van morgen. De eerste
resultaten zullen de komende maanden worden
voorgesteld.

op de teelt-/perceelsfiche. Niet van toepassing
voor manuele oogst en/of bij manueel marktklaar maken van product.
Lokaas gebruikt bij ongediertebestrijding
wordt regelmatig gecontroleerd (minimaal
viermaal per jaar). De data van controle, de bevindingen en de ondernomen acties worden
geregistreerd. De plaats van de lokazen wordt
aangeduid op de bedrijfssituatieschets. [Alle
teelten]. De landbouwer controleert de sproeier ten minste eenmaal per jaar en registreert
zijn waarnemingen.
Bron: www.vegaplan.be

De landbouwer doet voor de uitbestede activiteiten, inclusief het secundair transport, beroep op een loonwerker die gecertificeerd is
voor de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken.
Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt
opgeslagen in een afgesloten en lekvrije tank,
voorzien van een opvangbak. De tank en uitrusting moeten beschermd worden tegen elke accidentele opening.
Bij volledig machinaal oogsten en bij teelten
waar er gevaar is voor fysische verontreiniging
(bv. aanwezigheid van glas in serre), wordt bij
voorkeur tweemaal per seizoen of per teelt gecontroleerd op de aanwezigheid van glas, blikjes, plastiek, hout, enz. Hierbij wordt vooral gelet op de randen van het perceel en er wordt
minstens één keer vlak voor de oogst gecontroleerd. De bevindingen worden geregistreerd

Fytolokaal

Strube investeert in robotica voor de bietenteelt

D

De producten afkomstig van een bedrijfsovername van worden bewaard onder de categorie
“NBGM /vervallen” en moeten geregistreerd
worden en bij de LCE gemeld zijn. De lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen
(incl. zegels) worden op een droge, veilige
plaats bewaard tot aan de ophaling van “AgriRecover” (zie www.agrirecover.eu).

Vanaf 1 juli 2020, de uiterste gebruiksdatum, zullen
alle producten op basis van desmedifam niet meer
mogen worden gebruikt en zullen ze worden beschouwd als niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM’s). Daarom moeten ze worden gescheiden van andere producten in het fytolokaal en
vervolgens worden gemeld aan AgriRecover.
De commerciële namen van de betrokken producten staan hierna vermeld. Voor meer informatie,
raadpleeg www.fytoweb.be.

Een frequente bron van niet-naleving is de
identificatie en het ontbreken van een afzonderlijke opslag van NBGM (niet-bruikbare
gewasbeschermingsmiddelen).

COMMERCIËLE PRODUCTEN
BEETUP COMPACT SC (10111P/B)
BEETUP TRIO SC (10503P/B)
BELVEDERE (10400P/B)
BELVEDERE EXTRA (10491P/B)
BELVEDERE TRIPEL (10392P/B)
BETADES (10520P/B)
BETANAL CARRERA (9784P/B)
BETANAL ELITE (9453P/B)
BETANAL MAXXPRO (10440P/B)
BETASANA TRIO SC (9854P/B)
KEMIFAM SUPER (9785P/B)
TRIADE (10558P/B)
TRILOGY (10002P/B)

Suiker Unie : plan om aardappelen te drogen in
suikerfabriek afgeblazen

S

uiker Unie overwoog om de pulpdroger in haar suikerfabriek in Vierverlaten in het noorden van Nederland
te gebruiken om aardappelen te drogen tussen 1 juni en eind augustus, om ze te gebruiken als veevoer en
als huisdiervoer.
Deze droging was bedoeld om het overschot aan Nederlandse aardappelen te helpen wegwerken en om het
Nederlandse aardappelverwerkingsbedrijf Aviko, ook een dochteronderneming van het Royal Cosun-concern
zoals Suiker Unie, te ondersteunen. Aviko had de vraag naar frieten en andere aardappelproducten sterk zien
dalen als gevolg van de COVID-19-crisis.
Het project ging uiteindelijk niet door omdat de boeren hun aardappelen liever hielden vanwege de stijgende
prijzen, aldus de directeur van de suikerfabriek. Bovendien heeft de overheid geen financiële compensatie
voorzien voor landbouwers die hun aardappelen door middel van droging van de hand doen.

Strube wil een concrete oplossing voorstellen voor de mechanische onkruidbestrijding in
bietenvelden door een robot

ISCAL SUGAR
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Covid-19: Iscal heeft zich snel weten aan te passen
Naar aanleiding van de Covid-19-crisis was het voor Iscal
Sugar belangrijk om de gezondheid van haar werkne
mers te beschermen en om de continuïteit van de activi
teiten te garanderen. Brieuc Vandeleene, recentelijk be
noemd tot communicatiemanager bij Iscal, was zo
vriendelijk om onze vragen te beantwoorden.

100.000 euro heeft geïnvesteerd om de veiligheid van zijn werknemers
te verbeteren. Zouden de gezondheidsmaatregelen opnieuw worden
aangescherpt, dan zal dit opnieuw extra kosten met zich meebrengen.
Wij zijn tevreden over de betrokkenheid van alle medewerkers: we
hebben kunnen rekenen op de inzet van onze werknemers, die we
graag willen bedanken, en op de vakbonden, waarmee we een goede
samenwerking hebben weten te behouden om ons productieproces in
stand te houden. We wilden bewust economische werkloosheid als
gevolg van overmacht vermijden en iedereen laten werken zonder
loonverlies.

D

e allereerste maatregelen hadden betrekking op de organisatie van
het werk: het implementeren van telewerk voor de administratieve
functies en, wanneer dit niet mogelijk was, de invoering van strikte
maatregelen in de fabriek om de veiligheid van de teams te verzekeren..

Welke crisisbeheersingsmaatregelen heeft
uw bedrijf genomen?

Zijn er bijzondere problemen geweest?
Het implementeren van de nieuwe werkorganisatie heeft de minicampagne, die op 1 april een week later dan gepland van start ging, vertraagd, maar dit had geen gevolgen. Ook zijn enkele projecten voor de
inrichting van lokalen uitgesteld en werden de verschillende opleidingsactiviteiten voorlopig op stand-by gezet.

Voor de administratieve functies werd het personeel verdeeld in twee
teams die afwisselend van thuis uit werkten en in het bedrijf. Het technisch personeel, essentieel voor de voortzetting van de productie en de
distributie, werd eerst ingedeeld in twee teams om het contact te be-

In het begin van de crisis was het lastig om hygiëne- en desinfectiemateriaal (hydroalcoholische gel, handschoenen voor eenmalig gebruik,...)
aan te schaffen. We vreesden toen ook dat bepaalde producten uit
Duitsland niet meer beschikbaar zouden zijn als gevolg van de grenssluitingen. Maar het probleem werd snel opgelost, omdat Iscal Sugar
deel uitmaakt van de “cruciale sector” in de voedselketen.

Handvest Covid – Iscal Sugar

Gouden regels

1,5m

MAX :
2 PERS.

1,5 m afstand
Ik behoud zoveel als
mogelijk 1,5 m afstand
van anderen.

Met zeep
Ik was mijn handen
grondig met zeep, langs
beide kanten, voor ten
minste 20 seconden.

Een masker dragen
Als ik dicht bij iemand
moet staan, draag ik een
masker.

Hydroalcoholische gel
Ik heb gel ter beschikking. Ik aarzel niet om
deze zeer regelmatig te
gebruiken.

Naleving van de quota’s
Ik treed nergens naar
binnen waar het max
aantal toegelaten personen reeds bereikt is.

Gemeenschappelijke
oppervlakken gebruik
ik zorgvuldig en poets ze
bij gebruik.

Groepen vermijden
Als ik kan voorkomen
een groep te vormen,
doe ik dat. Vooral in een
gesloten ruimte.

In uw elleboog
Als ik moet niezen of
hoesten, doe ik dat in
mijn elleboog.

Uw dokter bellen
Als ik koorts maak of
moet overgeven, blijf ik
thuis en bel ik mijn
dokter.

Objecten uitwisselen
Ik vermijd objecten (balpennen, mappen) met
iemand anders uit te
wisselen.

Le Covid recule mais est toujours présent. Ensemble, respectons ces règles jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Covid vervaagt maar is er nog steeds. Laten we samen deze regels respecteren totdat het verdwijnt.
Covid is fading but is still here. Together, let’s respect these rules until it disappears.

Het charter met de 10 gouden regels

Leuke uitdagingen binnen het bedrijf omtrent het
thema “social distancing”
perken. Toen de minicampagne (op basis van diksap) werd opgestart,
werden de werknemers in vier teams verdeeld om de “bubbel” van elke
arbeider te verkleinen. De duur van hun shifts werd verkort om te vermijden dat de teams elkaar zouden kruisen en de lokalen werden bij
elke ploegenwissel gedesinfecteerd. Naast de coördinatie van de teams,
was het ook nodig ervoor te zorgen dat het personeel uit Frankrijk regelmatig de landsgrens kon overschrijden.

Hoe werden uw werknemers hierbij betrokken?
Het was ook nodig om het personeel op te leiden om rekening te houden met de preventiemaatregelen. Er werd hiertoe een charter met
“gouden regels” uitgewerkt en er werden “social distancing”-oefeningen
georganiseerd. De invoering van quota per ruimte, hydroalcoholische
gel op belangrijke plaatsen, verdeling van maskers, handschoenen en
jassen, de aankoop van laptops en computerlicenties voor telewerk, de
huur van containers om controleposten uit de gebouwen te halen wanneer dat mogelijk was,... Dit alles maakt dat Iscal Sugar meer dan

Cichorei in Oreye
Moeilijk jaar 2020….

Tot slot is het voor het filiaal van Iscal Sugar in Mons, gespecialiseerd in
de productie van caramels en vloeibare suiker, dat de crisis het grootst
is. Wij betreuren dat deze divisie in slow motion heeft gedraaid en nog
met vertraging draait, omdat haar belangrijkste klanten, de horeca en
de internationale exportmarkten, twee sectoren zijn die bijzonder
werden getroffen door de Covid-19-crisis. Als alles goed gaat en we de
tweede coronagolf kunnen vermijden, verwachten we dat deze
activiteit tijdens de komende maanden zich weer normaliseert.

Hoe bereidt Iscal de volgende campagne
voor?
Ons bedrijf zal de richtlijnen van de overheid volgen zoals die zijn uitgevaardigd, om iedereen veilig en gezond te houden.”
Op dit moment ontvangen alle bezoekers een exemplaar van de gouden regels die moeten worden opgevolgd. De landbouwkundige dienst
houdt hiermee rekening bij de planning en de werking van de volgende
campagne, die op 15 september van start zou gaan.

OPCO@SKYNET.BE

De cichoreiteelt verloopt niet zonder slag of stoot. Tot 17
juni was de hoeveelheid gevallen regenwater in de plu
viometers, enkele regio’s niet te na gesproken, bijzonder
laag. Het merendeel van de teeltgebieden heeft tijdens
de maanden april en mei te lijden gehad onder de aan
houdende droogte.

veranderen niets aan de positie van de onderneming, dat hetzelfde
prijsniveau wil behouden als voor 2020. De gecontracteerde hoeveelheden zouden stabiel blijven.

H

Versterk uw organisatie!

Voor 2021 zal de bijdrage in de transportkosten moeten worden geactualiseerd in functie van de referentiemaanden voor de dieselprijzen.

et is nu nog niet mogelijk om de oogstresultaten te voorspellen.
Mogelijk maken de maanden juli en augustus nog een deel van de
achterstand goed, maar de situatie in de velden geeft momenteel zeker
geen reden tot optimisme. De fabriek is zich terdege bewust van de opkomstproblemen en zal de campagne later van start laten gaan. Er is
hierover overleg gepland met uw organisatie in augustus.

We doen regelmatig een beroep op nieuwe (en jonge) vrijwilligers om
zich aan te sluiten bij de organisatie van cichoreiproducenten van
Oreye.
De structuur van de organisatie bestaat uit afgevaardigden (een dertigtal, uit beide taalgroepen), die vervolgens een Raad van Bestuur kiezen.
De rol van deze afgevaardigden is essentieel, omdat ze de schakel vormen met de plantersbasis. De verplichtingen van de afgevaardigden
zijn beperkt tot gemiddeld twee vergaderingen per jaar.

...en geen betere contractvoorwaarden voor
2021.
Uw organisatie heeft met de directie van Orafti de elementen en voorwaarden van het contract voor volgend jaar besproken. Onze vraag is
duidelijk, gezien de vergoeding nog steeds op hetzelfde niveau ligt als
zes jaar geleden (2014) en de productiekosten sindsdien aanzienlijk zijn
gestegen.
De directie van Oreye blijft evenwel op haar standpunt staan en hamert

De opkomst dit jaar verloopt zeer moeizaam en
onregelmatig (situatie in een veld eind mei).
voortdurend op dezelfde nagels: trend van stijgende opbrengsten (ook
voor 2020?...), moeilijkheden van het Duitse moederbedrijf,... De argumenten van de telers worden aanhoord en niet tegengesproken, maar

Als u wenst deel te nemen aan de verdediging en de verbetering van
het inkomen uit de cichoreiteelt en aldus wilt meewerken aan een leefbaar landbouwinkomen, aarzel dan niet uw kandidatuur in te dienen
(via bpost: OPCO, Anspachlaan 111, bus 10, 1000 Brussel of via e-mail:
opco@skynet.be).
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ALLERLEI SUIKER
Brazilië: wachtrijen voor het laden
van suiker in de haven van Santos

I

n de belangrijkste Braziliaanse havenstad Santos staat een wachtrij
van meer dan 70 schepen klaar om suiker te laden voor de export.
De gebruikelijke wachttijd van vier tot vijf dagen is nu opgelopen tot
een maand, volgens Reuters. Oorzaak is de opschorting van het laden van schepen die in Santos in een veertiendaagse quarantaine
werden geplaatst nadat bemanningsleden positief hadden getest
op Covid-19.
De schepen moeten momenteel meer dan 3 miljoen ton suiker vervoeren naar raffinaderijen over de hele wereld, in vergelijking met
slechts 700.000 ton op dit moment vorig jaar, omdat kopers over de
hele wereld zich haasten om de verstoring als gevolg van de Covid-19-pandemie te voorkomen.

12

Tereos beschuldigd van vervuiling Schelde

O

p 10 april vond een dijkbreuk plaats bij de suikerfabriek Tereos
Escaudoeuvres in Noord-Frankrijk. Daarbij is er 100.000 m³ afvalwater met pulp van bieten in een aangrenzende stroom terechtgekomen en vervolgens in de Schelde. Door het afvalwater werd
zuurstof aan het water onttrokken met massale vissterfte als gevolg
aan beide zijden van de grens.
Op 20 april meldde een inwoner aan de Belgische kant van de Schelde de aanwezigheid van “een abnormaal grote hoeveelheid dode
vissen in de rivier”. Volgens de autoriteiten van het Waalse Gewest
hebben zij op deze manier kennis genomen van het incident in Tereos en de gevolgen ervan in België. Het zal twee tot drie jaar duren
voordat de biodiversiteit op de 36 kilometer van de Schelde in Wallonië weer normaal is, aldus de woordvoerder van de Waalse Overheidsdienst.

In Vlaanderen werd de ramp door middel van zuurstofvoorziening in
het water voorkomen. De Vlaamse regering zal schadevergoeding
eisen van de suikerfabriek Tereos Escaudœuvres in Frankrijk, verklaarde Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir aan de de Milieucommissie van het Vlaams Parlement. De aanvraag zal in eerste instantie de kosten van de pompen dekken en later een vergoeding
voor de kosten van het herstel van de biodiversiteit omvatten. Volgens de minister zouden er geen internationale waarschuwingssystemen zijn gebruikt.
In een persbericht heeft de suikergroep Tereos verklaard “zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen als blijkt dat het causaal verband
tussen zijn lek en de vervuiling in België bewezen wordt”.

COBT
CoBT gaat door, met als doel 2023
COBT WERD GOEDGEKEURD
CoBT maakt vanaf nu deel uit van de beperkte kring van erkende
coöperaties zoals gedefinieerd in de Belgische wetgeving. De federale
minister van Economie, Nathalie Muylle, heeft op 3 maart 2020 een
ministerieel decreet in die zin uitgevaardigd, dat CoBT voor onbepaalde
tijd goedkeurt, op voorstel van de Nationale Raad voor de Coöperatie
(waarbij CoBT een aanvraag had ingediend).
Een goedgekeurde coöperatie wordt erkend als een alternatieve vorm
van ondernemerschap die het beginsel van gelijke stemrechten en de
afwezigheid van speculatieve doeleinden respecteert.

De goedkeuring verleent met name fiscale voordelen zoals een
gedeeltelijke vrijstelling van de roerende voorheffing of de afwezigheid
van herkwalificatie van de rente in dividenden.

INTENSIEVE GESPREKKEN MET DE BANK
SECTOR
CoBT concentreert zich nog steeds op de toekenning van het
investeringskrediet, nodig voor de bouw van de suikerfabriek in Seneffe.
De positionering van de verschillende banken die worden benaderd om
deel te nemen aan de "bankenpool" moet binnenkort worden
verduidelijkt om vooruitgang te boeken op het gebied van
kredietovereenkomsten.

VACATURE

INTERCOMMUNALE IDEA BEREIDT VERKOOP
VAN GRONDEN VOOR
Op 26 mei kondigde de Raad van Bestuur van IDEA in een persbericht
officieel aan de terreinen voor de toekomstige suikerfabriek aan CoBT te
zullen verkopen, waarbij in het bijzonder wordt vermeld dat "IDEA heeft
besloten het terrein vrij te maken zodat CoBT, zodra de laatste
werkzaamheden voor het opzetten van het project zijn voltooid, er kan
beginnen met de werkzaamheden die gepland zijn voor begin 2021".
Deze procedure is volledig in overeenstemming met de ontwikkelings
planning van CoBT, waarin de ondertekening van de verkoopakte van
de terreinen voorzien is tijdens de komende maanden.

VACATURE

HET COÖRDINATIECOMITE VAN DE BIETENPLANTERS VAN
HASPENGOUW ZOEKT EEN

Controleur (m/v)

HET COÖRDINATIECOMITE VAN DE BIETENPLANTERS VAN
HASPENGOUW ZOEKT EEN

Controleur (m/v)

voor de suikerbietcampagne in de suikerfabriek van Tienen

voor de suikerbietcampagne in de suikerfabriek van Longchamps

Het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Haspengouw-TS vzw vertegenwoordigt en
verdedigt alle landbouwers die suikerbieten leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij nv (TS). Het
organiseert voornamelijk de controle van de bietenreceptie in de TS-fabrieken en vertegenwoordigt de landbouwers ten aanzien van de suikerindustrie.
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organiseert voornamelijk de controle van de bietenreceptie in de TS-fabrieken en vertegenwoordigt de landbouwers ten aanzien van de suikerindustrie.

UW FUNCTIE
Binnen een klein dynamisch team zal u de belangen van de landbouwers verdedigen en erop
toezien dat de analyses van de suikerbieten door de suikerfabriek nauwkeurig worden uitgevoerd. Deze controles moeten ervoor zorgen dat de suikerfabriek de leveringen van de planters
kan betalen op basis van correcte metingen.

UW FUNCTIE
Binnen een klein dynamisch team zal u de belangen van de landbouwers verdedigen en erop
toezien dat de analyses van de suikerbieten door de suikerfabriek nauwkeurig worden uitgevoerd. Deze controles moeten ervoor zorgen dat de suikerfabriek de leveringen van de planters
kan betalen op basis van correcte metingen.

Zo zal u, in nauwe samenwerking met het personeel van de fabriek, instaan voor:
• het controleren van de verschillende fasen van de bietenreceptie • het controleren en opvolgen
van het meetproces voor de suikergehaltebepaling • het bepalen van de pulpkwaliteit • het bijhouden van uw resultaten bij de receptie-verantwoordelijke.
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van het meetproces voor de suikergehaltebepaling • het bepalen van de pulpkwaliteit • het bijhouden van uw resultaten bij de receptie-verantwoordelijke.

UW PROFIEL
• Bij voorkeur een bachelor in de landbouw of in de wetenschappen (landbouw, milieu, landbouwtechnieken en -beheer, chemie, bio-technologie,...) of een secundair diploma met een
specialisatie landbouw • U kent (of komt uit) het landbouwmilieu • U bent sociaal, toegewijd,
nieuwsgierig en georganiseerd • U kan autonoom werken, maar werkt ook graag in teamverband • Labo-ervaring is een pluspunt.
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IN DE PRAKTIJK
We bieden een voltijdse functie voor bepaalde duur in een drieploegensysteem (ochtend/namiddag/nacht), mogelijk verlengbaar voor de volgende campagnes.
Het uurrooster wordt in overleg met de andere controleurs opgesteld. U werkt ook af en toe op
zon- en feestdagen.
Periode: van half september tot half januari (afhankelijk van de campagneduur).
Bent u geïnteresseerd in deze functie, mail dan uw curriculum vitae evenals uw motivatiebrief
naar ABW, ter attentie van Judith Braconnier, Secretaris-generaal ABW : judith.braconnier@cbb.be.
De uiterste datum om uw kandidatuur in te sturen is 16 augustus 2020.
Meer informatie over onze sector vindt u via www.betteravierswallons.be, www.suikerbiet.be
en www.cbb.be.

IN DE PRAKTIJK
We bieden een voltijdse functie voor bepaalde duur in een tweeploegensysteem (04.30–12.00
uur / 12.30–23.00 uur), mogelijk verlengbaar voor de volgende campagnes.
Het uurrooster wordt in overleg met de andere controleurs opgesteld. U werkt ook af en toe op
zon- en feestdagen.
Periode: van half september tot half januari (afhankelijk van de campagneduur).
Bent u geïnteresseerd in deze functie, mail dan uw curriculum vitae evenals uw motivatiebrief
naar ABW, ter attentie van Judith Braconnier, Secretaris-generaal ABW : judith.braconnier@cbb.be.
De uiterste datum om uw kandidatuur in te sturen is 16 augustus 2020.
Meer informatie over onze sector vindt u via www.betteravierswallons.be, www.suikerbiet.be
en www.cbb.be.

