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Kort geoogst
Beneo-Orafti, een dochteronderneming van Südzucker, 
gaat zijn fabriek in Chili voor de productie van inuline uit 

cichorei tegen 2022 uitbreiden. De geplande investering van meer dan 50 
miljoen euro wordt gemotiveerd door de toenemende vraag naar inuline. 

Nederland: Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) 
verwacht een lager dan gemiddelde suikerproductie. De 

verwachte gemiddelde suikeropbrengst is 13,8 ton per hectare ten 
opzichte van het vijfjarig gemiddelde (2015-2019) van 13,9 ton suiker.

Nederland: bietenzaad is sinds 18 augustus verkrijgbaar 
bij Cosun Beet Company. Tijdens de voorverkoopperiode 

worden de prijzen verlaagd en wordt de keuze van de bietenrassen uit-
gebreid, met name voor nieuwe rassen. Het nadeel is evenwel dat de 
rassenkeuze moet worden gemaakt op basis van de resultaten van 
voorgaande jaren (2016-2019) omdat de resultaten van de 2020-rassen 
pas in december beschikbaar zullen zijn.

Rusland: zo’n 934.000 hectare bieten werd ingezaaid of 
een daling van 18,5 procent ten opzichte van vorig jaar, 

aldus de suikerfabrikantenvereniging. Dit is te wijten aan een lage-
re rentabiliteit van de bietenproductie in vergelijking met andere ge-
wassen, alsook aan de lagere overheidssteun en de aanzienlijke suiker-
voorraden. Ook in Oekraïne is de bieteninzaai sterk gedaald door de 
lage bieten- en suikerprijzen. 

Verenigd Koninkrijk: British Sugar, de enige bietsuikerpro-
ducent, heeft een fonds van 13,2 miljoen euro opgericht om 

de bietentelers te vergoeden voor de schade die is veroorzaakt door 
de vergelingsziekte bij de bieten. Dit fonds, dat een looptijd van drie 
jaar heeft vanaf de oogst van 2021, geldt voor opbrengstverliezen indien 
de teler minder dan 90 procent van de in zijn contract vastgelegde hoeveel-
heid bieten levert en mits hij een voldoende grote oppervlakte heeft in-
gezaaid. British Sugar zal 45 procent van de schade vergoeden.

Samen met de Deense biologische bietentelers heeft de Nor-
dic Sugar groep een nieuwe machine gebruikt om ganzen-

voet en ander snelgroeiend onkruid van de bietenvelden te verwijderen. De 
machine is ontwikkeld door de Duitse fabrikant Hermann Klünder. Nordic 
Sugar exploiteert suikerfabrieken in Denemarken en Zweden.

India: de fabrikantenvereniging (ISMA) schat de produc-
tie van witte suiker op 32 miljoen ton in 2020/21 tegen 

ongeveer 27,2 miljoen ton in 2019/20. Deze stijging van 17,6 pro-
cent zal India in staat stellen om in 2020/21 tussen 6 en 7 miljoen ton 
overtollige suiker te blijven exporteren. Sinds eind mei lijkt de suiker-
consumptie, dankzij de versoepeling van de lockdown, terug te keren 
naar het niveau van voor de coronacrisis. 

Een nieuw werkjaar, 
een karrevracht aan 
uitdagingen.
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Een nieuw werkjaar, een karrevracht aan uitdagingen
Het nieuwe “werkjaar” is van start gegaan. Scholen en vele 
verenigingen hernemen hun activiteiten. Veelal wordt dat 
overschaduwd door de dreiging van het coronavirus.

In de suikerbietsector is het nog even kort aftellen tot het begin 
van de campagne. Met belangstelling nemen we kennis van de 
meest recente voorspellingen van rendement en suikeropbrengst. 
Daarop wordt de campagneplanning en -duur gebaseerd en 
uiteindelijk ook de allereerste financiële opbrengst van de 
bietenteelt ingeschat.

Op zeer korte termijn hopen we dat onze industriële partners klaar 
zijn voor deze drukke periode. De voorbije weken was er intensief 
overleg tussen jullie vertegenwoordigers en de fabrieken om 
ervoor te zorgen dat de ontvangst van de bieten zo vlot mogelijk 
kan verlopen. We hopen dat de afspraken en vragen tijdig en 
correct behandeld worden.

Maar een succesvolle campagne is lang niet de enige uitdaging die 
zich aandient.

Om te beginnen kijken we met een bang hart uit naar de impact 
van de vergelingsziekte. Die heeft in meer of mindere mate 85% 
van de percelen die niet met NNI-gecoat zaad werden ingezaaid, 
bereikt. We zagen dit al langer aankomen en hebben, samen met 
Iscal Sugar, Tiense Suiker en het Bieteninstituut, gewerkt aan een 

heldere eisenbundel en een dossier om ook in 2021 van een 
noodtoelating voor neonicotinoïden gebruik te kunnen maken. In 
het onderstaande artikel leest u met welke vragen we naar de 
federale en regionale politici stappen. Bietplanters hebben in grote 
delen van Europa met de vergelingsziekte te kampen en vonden 
alvast een luisterend oor bij hun regering. Het laatste land in een rij 
van ondertussen meer dan tien is Frankrijk. Waarom zouden wij 
dan achterblijven?

Een ander spannend moment situeert zich op het eind van deze 
septembermaand. Zal er van start gegaan worden met de bouw 
van de coöperatieve suikerfabriek van CoBT in Seneffe? Wat ook de 
uitkomst is, het project geeft blijk van een groot dynamisme 
binnen de bietplanterswereld en een geloof, op de langere termijn, 
in de teelt. We mogen die dynamiek in geen enkel geval verloren 
laten gaan!

Voor de planters van Tiense Suiker, verenigd in SOPABE-T, wacht op 
het einde van het jaar dan weer de keuze om de samenwerking 
met de Duitse telers en een directe participatie in Südzucker te 
versterken. Ook hier toonden de bietplanters zich innovatief en 
moedig: ze gingen de eerste grensoverschrijdende samenwerking 
aan onder telers, met de bedoeling “hun” suikerproducent meer en 
beter te laten inspelen op de behoeftes van de eigenaars-
landbouwers.

De hierboven geschetste uitdagingen hebben of 
hadden we min of meer zelf in de hand: een goed draaiende 
campagne, de opstart van een coöperatieve suikerfabriek, de 
investering in een internationale suikergroep (die overigens ook 
coöperatieve wortels heeft). We zullen daarbij blijk moeten geven 
van werkkracht, moed en visie.

Laten we echter niet vergeten dat we, “dankzij” de Europese keuze 
om de quota op te geven, sterk afhankelijk geworden zijn van de 
wisselvalligheden van de (wereld)suikerprijs. Die leek, vóór de 
coronacrisis, terug de hoogte in te gaan. Met de voorspelde 
tekorten op de wereldmarkt scheen dat zelfs een duurzame 
herneming te kunnen worden. Vandaag zijn die vooruitzichten veel 
minder zeker. Maar ook daar zullen we binnen CIBE onze 
bekommernissen laten horen, nu de Europese Commissie een 
evaluatie laat maken van drie jaar zonder suikerquota en 
minimumprijs.

CBB wenst u, en ook de fabrikanten, nu 
een goede campagne toe en, binnen-
kort, loon naar werken!

Peter Haegeman
Secretaris-generaal CBB

Suikerbietensector doet oproep aan de federale en regionale politieke autoriteiten
ZONDER NIEUWE DEROGATIE VOOR NNi, VORMT HET VERGELINGSVIRUS EEN ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE SUIKERBIETENSECTOR IN BELGIË

Een ongeziene context
- De bieten- en suikersector, die goed is voor ongeveer 8.500 jobs in 

België, wordt geconfronteerd met een uitzonderlijke en nooit 
eerder geziene situatie. De weersomstandigheden hebben de 
ontwikkeling van bladluizen bevorderd, wat nu leidt tot een 
ongekende verspreiding van vergeling in de bietenvelden.

Ondoeltreffende en gevaarlijke bescher-
mingstechnieken voor de biodiversiteit
- De huidige situatie op de velden laat zien dat de beschikbare 

gewasbeschermingstechnieken helaas niet voldoende effectief zijn 
voor de bietenteelt. De cijfers spreken boekdelen : meer dan 85% 
van de percelen in België die niet met NNi behandeld werden, 
zijn (al) aangetast door het vergelingsvirus. En dit ondanks het 
feit dat deze percelen tussen de 2 en 5 keer bespoten werden met 
bladinsecticiden.

- Slechts één van deze insecticiden, Teppeki, werd erkend als selectief 
tegen bladluizen, voor één enkele toepassing. Voor aanvullende 
behandelingen moeten de bietentelers het doen met twee 
producten, Movento en Closer, waarvoor dit jaar een 
120-dagenregeling is toegestaan. Het is absoluut niet zeker dat dit in 
de volgende jaren nog steeds het geval zal zijn. Vele telers worden 
daarom beperkt en gedwongen om andere insecticiden te gebruiken, 
die weinig of niet doeltreffend zijn tegen bladluizen en bovendien 
niet selectief zijn voor nuttige insecten en bijen. Dit is uiteraard 
geen wenselijke situatie.

- Het is duidelijk dat het huidige wettelijke kader de telers niet in staat 
stelt om effectief te reageren op de extreme klimaat- en milieusituatie 
van dit jaar. Bladluizen worden steeds resistenter en geen enkel 
product op de markt is vandaag op het vlak van insectenbestrijding 
vergelijkbaar met gecoate zaden. Voor de telers kunnen de 
economische gevolgen dramatisch zijn: zij lopen het risico een 
groot deel van hun inkomen te verliezen, zowel dit als volgend jaar.

Niet enkel België wordt getroffen 
- De Europese suikersector, die al economisch verzwakt is door 

politieke besluiten om de controle over de markt op te geven, zou 
volledig van de kaart kunnen worden geveegd als de bietentelers 
niet de middelen krijgen om hun gewassen doeltreffend te 
beschermen.

- In Frankrijk, waar de bietentelers in 2019 en 2020 zonder derogatie 
voor NNi moesten werken, bedraagt de geschatte daling van de 
productie nu 15% ten opzichte van 2019. Door de reële dreiging van 
het verdwijnen van een hele sector, gezien het feit dat de bietentelers 
niet langer in staat zijn de situatie te beheersen met meerdere 
toepassingen van bladinsecticiden, heeft de Franse minister van 
Landbouw onlangs besloten een derogatie voor NNi  toe te staan 
voor 2021.

- Dankzij de inspanningen van de Belgische telers en dankzij de 
beheersing van de situatie gedurende de afgelopen twee jaar met 
een derogatie voor NNi in België, is de situatie op dit moment minder 
catastrofaal in ons land dan in Frankrijk. Maar zonder een nieuwe 
derogatie kan de situatie snel veranderen.

- En laten we de situatie van oneerlijke concurrentie niet vergeten 
die onvermijdelijk zal ontstaan als het voor de Belgische bietentelers 
verboden wordt om NNi’s te gebruiken, terwijl hun Franse 
tegenhangers, net zoals hun collega’s van een tiental andere 
Europese landen, op dat moment hun voordeel halen uit derogaties. 

Ons standpunt en onze inspanningen op 
vlak van NNi’s 
- De bietensector, die telers, fabrikanten en het KBIVB (Koninklijk 

Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet) verenigt, is een sector 
die zijn verantwoordelijkheid opneemt, en die al jaren zwaar 
investeert in het onderzoek naar milieuvriendelijke oplossingen om 
het vergelingsvirus te bestrijden.

- Zo werd bijvoorbeeld een veelbelovend onderzoeksproject, in 
samenwerking met Gembloux AgroBio Tech, ingediend bij de Waalse 
overheid en wacht het op overheidssteun om van start te gaan. 
Andere initiatieven worden nauwlettend opgevolgd, zoals de selectie 
van variëteiten die resistent zijn tegen het vergelingsvirus. Deze 
noodzakelijke alternatieven zijn helaas nog niet beschikbaar voor de 
landbouwers en zullen dat ook volgend jaar niet zijn, ondanks de 
dynamiek van onderzoek en innovatie in de sector.

- Verder bevestigen de recente resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar de impact van NNi in de bietenteelt wat al langer 
bekend was: er is geen enkel gevaar voor bijen in de bietenteelt: 
bijen voeden zich niet in bietenvelden omdat het hier om een niet-
bloeiend gewas gaat. Aangezien NNi rond het bietenzaad gecoat 
wordt en niet gespoten wordt, is er ook geen enkel risico voor de 
biodiversiteit in de omliggende, bloeiende velden. Dezelfde studies, 
die aan de bevoegde instanties zijn overgemaakt, bevestigen 
bovendien dat er geen probleem is voor bijen in de teelt van 
gewassen die na de biet volgen. 

Wat we voorstellen
- De klimaatomstandigheden confronteren de bietensector met een ongekende crisis, in een context waarin er nog geen doeltreffende en 

voldoende selectieve alternatieven zijn om de bieten te beschermen tegen bladluizen en vergeling.
- In deze context heeft de bietensector geen andere keuze dan een nieuwe derogatie van 120 dagen voor NNi’s aan te vragen bij de federale overheid.
- Naast deze derogatie vragen wij de Gewesten om budgetten vrij te maken om het onderzoek te versnellen, zodat er snel echt doeltreffende 

oplossingen kunnen worden gevonden, die toelaten om de bieten te beschermen en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand te houden. 
- In afwachting is het ook dringend noodzakelijk om onze landbouwers 

die met dergelijke onzekerheden worden geconfronteerd massaal te 
steunen om menselijke drama’s zoveel mogelijk te voorkomen. 

NEONICOTINOÏDEN2



De praktijk 2020 bevestigt de 
cijfers van de proefcentra 2019
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*Relatieve opbrengst tov de getuigen 
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• 100%* = 12.258 KG
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3ISCALBietenophaling start op 15 september

Coco Iscal, dit is de vergadering waar de plantersafgevaardigden en 
de verantwoordelijken van de suikerfabriek elkaar ontmoeten, ver-

gaderde op 1 september met als belangrijkste agendapunt de voorbe-
reiding van de campagne 2020. 

De rendementsvooruitzichten zijn vrij positief; Iscal voorspelt gemiddeld 
85 ton/ha à een suikergehalte van 17,5%, spijts grote verschillen tussen 
de regio’s. De bietenontvangst start op dinsdag 15 september om na 18 
weken te eindigen rond half januari. Op voorwaarde dat de fabriek, in 
tegen stelling tot de vorige campagne, continu op een behoorlijk niveau 
zou kunnen draaien, kan de campagneduur nog ingekort worden. 

Iscal houdt de eerste weken een aangepast laadschema aan dat rekening 
houdt met de stand van de teelt in de verschillende regio’s, o.a. door bij de 
start minder kranen in de Zeepolder in te zetten waar n.a.v. de 2de 
staalname een te laag wortelgewicht werd waargenomen (67 ton/ha 
t.o.v. een gemiddelde van 76 ton/ha). De eerste ronde voor de bieten 
bestemd voor Dinteloord start op 24 september in de Scheldepolder.

De planters hebben er opnieuw bij de fabrikant op aangedrongen dat de 
laders de telers tijdig zouden verwittigen wanneer hun bieten geladen 
zullen worden. Het Interprofessioneel Akkoord voorziet een eerste verwit-
tiging 24 uur op voorhand, en een tweede minstens één uur op voorhand. 
Mocht dit niet gerespecteerd worden, vragen wij u om ons daar onmid-
dellijk van op de hoogte te brengen. Nieuw is dat de planter een e-mail zal 
ontvangen bij elke geladen vracht die vertrekt naar de fabriek. 

Bietenreceptie en tarragebouw
Binnen Coco Iscal werden, na een evaluatie van de gang van zaken in het 
tarragebouw tijdens de vorige campagne, meerdere afspraken gemaakt 
om een zo correct mogelijke tarra- en suikergehaltebepaling (en de con-
trole erop door onze controleurs ) te blijven waarborgen. Aan verschillen-
de ervan werd reeds tegemoet gekomen, andere moeten nog gereali-
seerd worden. Een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen al de medewerkers van de receptie moet hun betrokkenheid én de 
zorgzame uitvoering van hun taken zeker ten goede komen. 

Neem bij eventueel afwijkende resultaten van uw leveringen (tarra, sui-
kergehalte,…) zeker contact met de secretaris, bij voorkeur via e-mail 
naar van.dijck.eric@gmail.com (met duidelijke vermelding van planters-
nummer, leveringsdatum en over welke vracht(en) het gaat) of des-
noods telefonisch op 0475/60.46.88.

Modder op de weg.
In de begeleidende informatie bij het leveringsschema stelt Iscal dat het 
de teler is die ervoor verantwoordelijk is dat bij het laden van de bieten 
de openbare weg niet bevuild wordt met grond. Iscal draagt de planter 
op de weg desgevallend schoon te maken. De planter zou volgens Iscal 
aansprakelijk zijn als er als gevolg van de bevuiling schade wordt ver-
oorzaakt aan derden.

Zo eenvoudig is het niet… Voor een planter die zelf zijn bieten laadt en 
vervoert is het duidelijk: hijzelf is verantwoordelijk en aansprakelijk.

Indien de fabrikant het ophalen van de bieten organiseert met “fa-
brieksvervoer”, contracteert hij een aannemer om deze taak uit te voe-
ren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de netheid van de 
openbare weg ligt bij diegene die de modder of het vuil op de weg aan-
brengt, dus niet bij de planter. 

Het is in ieders belang dat het laden en het transport geen gevolgen 
hebben voor de veiligheid op de openbare weg. Het spreekt dan ook 
voor zich dat de planter op eigen initiatief de lader en/of de transpor-
teur (tijdens of na afloop van het laden) kan bijstaan bij het reinigen van 
de weg zodat gevaarlijke (verkeers)situaties kunnen voorkomen wor-
den, maar de planter aansprakelijk stellen… is een brug te ver! 

Pulp
De pulpvraag en het verwacht pulpaanbod zijn zo goed als in even-
wicht. In enkele gevallen werden de bestelde hoeveelheden neerwaarts 
aangepast. Zorgpunt nummer één blijft de pulpkwaliteit. Meerdere 
klachten over een slechte bewaring van de pulp, niettegenstaande de 
inkuiling ervan gebeurde met respect voor de basisregels, zorgden op-
nieuw voor heel wat ongenoegen bij een aantal afnemers. Aangepaste 
compensaties zouden of zullen met Iscal worden overeengekomen. 

Tijdens een overleg met de vakgroep Melkvee van Boerenbond werden 
de mogelijke oorzaken voor deze probleemleveringen opgelijst en wer-
den aanpassingen aan materiaal en productieproces overeengekomen 
om nieuwe problemen te voorkomen. Het belang van een uitstekende 
kwaliteit van de perspulp mag niet onderschat worden, noch voor de 
melkveehouder, noch voor de bietplanter (de pulpvergoeding staat 
voor 10 à 15% van het bieteninkomen), noch voor de fabrikant!

Ontvangst volledige biet vanaf campagne 
2022?
Een eerste gesprek vond plaats m.b.t. de mogelijke overstap naar een 
nieuw receptiesysteem waarbij de volledige biet wordt geanalyseerd. Dit 
houdt in dat er niet meer zou worden “nagekopt” in de receptie én dat de 
planter gevraagd wordt de volledige biet (zonder groen op de kop) te le-
veren. Langs planterszijde zijn we hier al vele jaren vragende partij, welis-
waar op voorwaarde dat er een perfect financiëel evenwicht behouden 
blijft tussen de huidige en de nieuwe receptiemethode. Ook zal Iscal moe-
ten investeren in een aangepaste inrichting van het tarragebouw. 

Suikerbietprijs en suikermarkt
Iscal deelde de planters mee dat de buiten contract suikerbieten van de 
campagne 2019 ± 22,90 euro/ton netto à 17,5% suikergehalte zullen 
betaald worden (betaling eind november). 

De suikerbietprijs voor de campagne 2020 staat wel onder druk. Door 
het als gevolg van de Coronapandemie gewijzigde consumptiepatroon 
bleef heel wat suiker in stock, die nu extra op de markt zal komen. An-
derzijds zijn de productievooruitzichten binnen Europa zeker niet opti-
mistisch te noemen (in Frankrijk vreest men 15% lager uit te vallen dan 
het vijfjaarlijks gemiddelde van 87ton/ha!). Ook de ISO stuurde haar 
prognoses op wereldniveau fors bij. De gemiddeld genoteerde Europe-
se suikerverkoopprijs blijft hangen rond 379 euro/ton en rond 367 euro/
ton voor de regio waartoe België behoort. 

Verschillende marktsignalen kruisen elkaar; de planters verwachten van 
Iscal een verkoopspolitiek waarbij de suikerbietprijs 2020 minstens op 
het niveau van 2019 zou behouden blijven. 

Covidmaatregelen
De laders en de chauffeurs hebben duidelijke richtlijnen gekregen over 
de te nemen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 
gevreesde virus. Ook wij dringen er bij de planters op aan zeer voorzich-
tig te zijn in al hun contacten en steeds een mondmasker bij zich te heb-
ben dat kan opgezet worden ingeval de noodzakelijke afstand tussen 
personen niet kan gerespecteerd worden. Waarvoor dank.

Tot slot wens ik u namens het bestuur van Coco Vlaanderen vzw een 
veilige en rendabele suikerbietcampagne! 

Eric Van Dijck, Secretaris
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Toename van het verbruik van intense zoetstoffen in 2019 
Het verbruik van caloriearme en calorievrije zoetstoffen met een hoog 
zoetvermogen is in 2019 met zeven procent gestegen ten opzichte van 
2018 en bedraagt nu meer dan 21 miljoen ton. De consumptietoename 
van deze zogenaamde “intense” zoetstoffen wordt verklaard door de 
politieke maatregelen die in veel landen zijn genomen om het suiker-
verbruik te verminderen, waaronder de invoering van belastingen op 
gezoete dranken en producten. 

Aspartaam, sacharine en sucralose zijn goed voor 75 procent van de tota-
le markt voor chemische zoetstoffen. De prijzen van intense zoetstoffen 
zijn over het algemeen lager dan de prijs van witte suiker, behalve voor 
stevia, die aanzienlijk duurder blijft dan andere intense zoetstoffen. 

In de afgelopen jaren zijn, naast veranderingen in de voorkeuren van de 
consument en in de beleidsmaatregelen, initiatieven van de industrie 
belangrijk geweest om een grotere consumptie van lage en niet-calori-
sche frisdranken aan te moedigen. Deze bevatten meestal een aspar-
taam/acesulfaam K-mengsel, maar sinds 2019 is de onderneming Ingre-
dion begonnen met de productie van Astraea-allulose in Mexico en 
overweegt het een verdere uitbreiding op het Amerikaanse continent.

De ontwikkeling van de consumptie in 2020 zal worden vertraagd door 
de gevolgen van de maatregelen met betrekking tot Covid-19, die lei-
den tot een lager verbruik van levensmiddelen en dranken die het 
vaakst buitenshuis worden geconsumeerd en tot een vermindering van 
de koopkracht. De belangrijkste bepalende factor voor de vraag naar 
intense zoetstoffen in 2020 zal de consumptie van dranken zijn.

Allulose, een veelbelovende zoetstof
Allulose is de meest veelbelovende zoetstof omdat, in tegenstelling tot 
andere niet-calorische zoetstoffen, de structuur van allulose dicht bij 
die van suiker ligt en in veel toepassingen kan worden gebruikt. Het is 
een laagcalorische suiker, die slechts in zeer kleine hoeveelheden aan-
wezig is in fruit zoals druiven en vijgen. De zoetkracht is ongeveer 70 
procent van die van suiker.  Allulose levert minder calorieën, namelijk 

slechts 0,4 kcal per gram (een gram klassieke suiker bevat 4 kcal). Het 
wordt gemaakt met behulp van een uniek proces dat gebruik maakt van 
suiker en glucose getransformeerd via enzymen. 

In de Verenigde Staten is alullose toegestaan sinds 2012. Dit is nog niet 
het geval in Europa, maar de administratieve stappen zijn inmiddels ge-
zet. De Indiase groep Petiva heeft in 2018 het bedrijf Petiva Europe SA 
opgericht in België, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Seneffe. Het 
wil 21.000 ton allulose produceren die in eerste instantie zal worden 
geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Portugal: belasting op suikerhoudende 
dranken drukt consumptie 
De belasting op hoog-suikerhoudende dranken heeft meer dan 40 pro-
cent van de ondervraagden ertoe aangezet hun consumptie te vermin-
deren, aldus The Portugal News. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
de Katholieke Universiteit van Portugal tussen november en december 
2019. Van de 995 deelnemers bevestigde zo’n 41,1 procent dat zij na de 
invoering van de belasting op deze dranken hun consumptie van sui-
kerhoudende dranken hadden verlaagd. Ongeveer 10 procent verklaart 
zelfs dergelijke dranken niet meer te consumeren. 

Anti-suikercampagnes bevorderen de consumptie 
van niet-calorische zoetstoffen.

IPA TS4

Interprofessioneel akkoord TS 2021 
Uw rotatieplannen worden momenteel opgemaakt en 
de onderhandelingen voor 2021 zijn afgerond. Sinds 
drie jaar wordt het Interprofessioneel Akkoord meestal 
te laat afgesloten, soms al op het moment van de inzaai. 
Uw vertegenwoordigers hebben er daarom op aan-
gedrongen om het akkoord vroeger af te sluiten en het 
IPA voor de bieten in 2021 ligt klaar om te worden 
ondertekend.

Wat lag er op tafel? 
In februari hebben uw vertegenwoordigers een ontmoeting gehad met 
de directie van TS evenals met  Rainer Schechter (woordvoerder van het 
Directiecomité Suiker van de Südzucker-groep). Tijdens deze ver-
gadering werd het volgende op tafel gelegd: 
1. “SZ4-prijs” (= suikerverkoopprijs van de Südzuckergroep voor 

Duitsland, België, Frankrijk en Polen) 
Deze prijs is al enkele jaren een irritant gegeven, omdat hij niet erg 
transparant is en systematisch onder de Europese prijsrapportering 
ligt. Uw vertegenwoordigers vroegen daarom meer transparantie en 
een koppeling met de “price reporting” (= prijs van de Europese 
Commissie voor de suikerverkopen voor de hele EU) en met de 
spotprijzen om de prijs beter te kunnen volgen en begrijpen.

2. Start de IPA-onderhandelingen eerder, met volledige inacht-
neming van de Belgische bijzonderheden.   
Het ondertekenen van het IPA in maart, vlak voor het zaaien, was 
voor niemand comfortabel. Het doel van dit verzoek is om de 
voorwaarden van het contract (zo niet de prijs) te kennen op het 
moment dat de rotatieplannen worden opgesteld, zodat u uw keuzes 
met zoveel mogelijk informatie kunt maken.

3. Verbeteringen in het toekomstige contract(en)
- Terugkeer naar de prijs van 2019 voor suiker tussen 400 en 500 €/

ton. Dit was al tijdens de vorige onderhandelingen gevraagd. Uw 
vertegenwoordigers betreuren dus nog steeds deze prijsverlaging 
tussen 400 en 500 €/ton suiker.

- Het aanpassen van de grondtarraschaal: de spil van 1% is niet 
realistisch!

- Herziening van de vroege/late premies in functie van de langere 
campagnes.

Uw vertegenwoordigers willen ook op lange termijn werken aan een 
grotere flexibiliteit in de bietenproductie en aan het consolideren of 
zelfs versterken van de participatie; maar dit kan alleen worden bereikt 
als de prijzen zich stabiliseren.

Wat zijn de wijzigingen voor het contract 
van 2021?
1. Het eerste verzoek is ingewilligd en de verwijzing naar de SZ4-prijs is 

vervangen door de Europese prijsrapportering van onze regio 
(Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en UK). Uw bietenprijs zal dus 
worden bepaald op basis van de prijsrapportering voor de eerste vijf 
verkoopmaanden van  suiker (oktober tot februari).

2. De grondtarraspil wordt verhoogd van 1% naar 3% met een bonus/
malussysteem: boete van 10 €/ton grond boven de spil en bonus van 
10 €/ton grond onder de spil.

3. De vroege premies worden met 30% verhoogd en de late premies 
beginnen pas op 16/12 met de premies van 9/12, er is dus een klein 
verschil dat leidt tot een daling van de premies in het begin en een 
terugkeer naar de vroegere premies vanaf 15/01. Het budget blijft 
gelijk, het betreft een overdracht van late naar vroege premies. 
Uiteraard varieert het totale budget in functie van de lengte van elke 
campagne.

4. De boete van 3 €/ton in geval van niet-naleving van het contract en 
onvoldoende inzaai zal worden toegepast op niet-geleverde tonnen, 
terwijl deze voorheen werd toegepast op geleverde tonnen.

Hou er rekening mee dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de 
all-in prijs. Het gaat dus om een overdracht binnen de totale enveloppe.

Wat kunnen we concluderen? 
De aangebrachte wijzigingen tonen duidelijk de bereidheid van TS om 
meer rekening te houden met de Belgische bijzonderheden. De 

integratie van de participatie in SZVG heeft naar onze mening geleid tot 
een grotere vertrouwensband met Südzucker en dit komt tot uiting in 
de onderhandelingen. 

Desondanks is de geboekte vooruitgang minimaal en met de nieuwe 
formulering van de prijs als “all-in prijs” leiden deze veranderingen niet 
tot een verhoging van de prijs, maar tot een andere verdeling binnen de 
totale enveloppe. TS zal haar bietentelers dus niet beter betalen.

Uw vertegenwoordigers maken zich ondertussen zorgen over de prijzen 
voor 2020, omdat de zo vaak aangekondigde stijging niet lijkt te 
gebeuren vanwege de Covid-crisis. 

Judith Braconnier,
Secretaris CoCo Haspengouw

Verduidelijking van de dynamiek
Wanneer 100% van de toegezegde contracten (basis- en bijkomend 
contract) niet wordt geleverd en het areaal niet volstaat om deze 
contracten vol te maken (aan beide voorwaarden moet worden 
voldaan), zijn er twee soorten boetes mogelijk:
1. Boete van 3 €/ton op niet-geleverde tonnen: systematisch als 

aan de twee bovengenoemde voorwaarden is voldaan.
2. Dynamiek 

- Indien minder dan 50% van het contract is geleverd: het 
basiscontract voor het volgende jaar wordt verminderd met 
de helft van de in de loop van de campagne niet geleverde 
hoeveelheden.

- Indien ten minste 50 % van het contract is geleverd, maar 
minder dan 80 % in de afgelopen drie jaar, en op voorwaarde 
dat de Dynamiek in die drie jaar niet is toegepast, wordt het 
basiscontract voor het volgende jaar verminderd met de 
gemiddelde hoeveelheid die in de drie voorgaande 
campagnes niet is geleverd.

- Indien de teler in de voorgaande drie campagnes geen 
bieten heeft geleverd, wordt het basiscontract opgezegd.

Carrefour wil investeren in de 
productie van biologische 
suiker op het eiland Réunion
De Franse supermarktketen Carrefour en de Landbouwkamer van 
het eiland Réunion hebben een samenwerkingsverband gesloten 
voor de productie van biologische rietsuiker op het eiland Réunion. 
Volgens de Franse Betteravier zou Carrefour 300.000 euro kunnen 
investeren in het project. Het doel is om binnen enkele jaren tot 500 
ton biologische suiker te produceren. Momenteel wordt er jaarlijks 
200.000 ton rietsuiker geproduceerd.. 

Cristal Union streeft naar 
volledige decarbonisatie
Wat haar toekomstdoelstellingen betreft, heeft het Franse 
suikerbedrijf Cristal Union aangekondigd dat het tegen 2030 
volledig koolstofvrij zal zijn. De groep wil namelijk anticiperen op 
het Europese beleid en op de Green Deal. Concreet zal Cristal Union 
biologische alcohol ontwikkelen op de site in Arcis-sur-Aube. De 
groep wil in de toekomst ook organische meststoffen aanbieden 
aan zijn planters, biogas produceren door bietenpulp te 
methaniseren en zonne-energie gebruiken om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te verminderen. Ten slotte zou de productie 
van biologische suiker, die begint bij 3.000 ton, elk jaar moeten 
verdubbelen. 
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Sinds meer dan 10 jaren zijn alle rassen die in België verkocht worden tolerant 
(resistent) tegen rhizomanie. Deze bieten bevatten een resistentiegen Rz1 die ze 
beschermt tegen deze ziekte.  Nochtans stellen we de laatste jaren in Europa en 
ook in België vast dat het virus mutaties toont die de ziekte omzeilen: de rassen 
zijn niet meer beschermd … En vandaag nochtans is er een ander virus dat ons 
bekommert : vergelingsziekte. 

 

 

Wat is rhizomanie ? 

Rhizomanie is een virusziekte die een ongeordende verwoekering van zijwortels veroorzaakt ten 
nadele van de penwortel en van de opbrengst ervan. Deze wordt veroorzaakt door een virus, Beet 
necrotic yellow vein virus (BNYVV), en behoort tot de groep van de benyvirussen. Het virus wordt 
overgedragen door de bodemschimmel die in alle bietenstreken aanwezig is, Polymyxa betae. 
Rhizomanie overleeft in de bodem waar hij de wortels van de biet aantast. Het vermeerdert zich in 
de wortel waar het de circulatie in de vaatbundels verhindert en daardoor de groei van de wortel 
verstoort. Soms is het rhizomanievirus geassocieerd met andere virussen van de biet :  Beet Soil-
borne Virus (BSBV) en Beet Virus Q (BVQ).  

De opbrengstverliezen die door rhizomanie veroorzaakt worden, kunnen sterk oplopen. De verlie-
zen kunnen 50 % van de suikeropbrengst en meer bedragen, als gevolg van de verliezen aan wor-
telgewicht en van het lage suikergehalte van de planten.  De financiële verliezen kunnen oplopen 
tot meer dan 60%.  De verliezen door rhizomanie hangen af van : 

• het besmettingsniveau (de virusconcentratie) in de grond, 

• de weersomstandigheden gedurende de groei van de bieten, 

• het ogenblik van de besmetting. 

• de rasresistentie 

Rhizomanie werd in de jaren ‘50 in Italië voor het eerst gedetecteerd en heeft zich dan vanaf het 
begin van de jaren ‘70 door heel Europa verspreid. Vanaf de jaren ‘80 werd het eerste resistent ras 
(Rizor) geïntroduceerd, wat heeft toegelaten de bietenteelt in deze regio’s te handhaven.  

Rhizomanie werd in België gedetecteerd in 1984. Vanaf de jaren ‘90 worden de rhizomanietole-
rante rassen ontwikkeld, maar we moesten 2008 afwachten voordat alle verkochte rassen in Bel-
gië rhizomanietolerant (virusresistent) zouden zijn.  

Identificatie in het veld  
Tijdens hun groei kunnen de bieten op verscheidene ogenblikken blad- en wortelsymptomen 
vertonen die het mogelijk maakt de ziekte te herkennen. Als de weersomstandigheden warm en 
nat zijn kunnen deze symptomen vroeger waargenomen worden.  

Aangetaste planten kunnen een versnelde verwelking vertonen alsook een vertraagde groei. Een 
typisch symptoom is zeker de lichtgroene verkleuring van de bladeren die in de velden ver-
schijnen, in vlekken, banden, of individuele planten, dat aantoont dat de vaatbundels verstoord 
zijn door het virus. De bladeren van de aangetaste plant zijn smal en langwerpig met een recht-
opstaande stand. De planten die in de rassen worden waargenomen worden ‘blinkers’ genoemd. 

Soms blijven de bladeren welgroen maar krijgen een gewafeld uitzicht. 

Het wortelgestel is eveneens aangetast : insnoering van de penwortel en een ongeordende 
ontwikkeling van wortelhaartjes die een wortelbaard vormen. De vaatbundels van de wortel zijn 
verbruind en in het ergste geval kan wortelrot optreden. Deze symptomen komen soms ook op 
zijwortels voor. 

De wortel verliest gewicht maar de grootste invloed meet men op het suikergehalte. Het Natrium-
gehalte van de biet stijgt ook aanzienlijk bij een aantasting door rhizomanie. Dit heeft als gevolg 
een lage extraheerbaarheid van de suiker. Het inkomen van de planter is sterk beïnvloed omdat 
het suikergehalte met meerdere graden kan dalen. 

De symptomen (blad- en wortel-) die hier juist beschreven werden, en de suikerverliezen die er-
mee gepaard gaan, moeten voor de bietenteler als duidelijke indicatoren dienen. Een serolo-
gische test (ELISA) zal toelaten de aanwezigheid van het virus te bevestigen. Vandaag kunnen 
moleculaire technieken dit vergemakkelijken (PCR) en zal eveneens toelaten om, na sequencering, 
het isolaat van rhizomanie te bepalen. (Samenwerking : UCL—Life & Earth Institute)  

 

Rhizomanie steeds aktueel 

Figuur 1 : bijschrift. 

Fotos 1-3 : Symptomen die de identificatie van rhizomanie toelaten in het veld : lichtgroen, 
rechtopstaand blad, in haarden of individuele planten. De penwortel is ingesnoerd, omringd 
met een dichte wortelbaard en de vaatbundels zijn verbruind.  

Sinds meer dan 10 jaren zijn alle rassen die in België verkocht worden tolerant 
(resistent) tegen rhizomanie. Deze bieten bevatten een resistentiegen Rz1 die ze 
beschermt tegen deze ziekte.  Nochtans stellen we de laatste jaren in Europa en 
ook in België vast dat het virus mutaties toont die de ziekte omzeilen: de rassen 
zijn niet meer beschermd … En vandaag nochtans is er een ander virus dat ons 
bekommert : vergelingsziekte. 
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zen kunnen 50 % van de suikeropbrengst en meer bedragen, als gevolg van de verliezen aan wor-
telgewicht en van het lage suikergehalte van de planten.  De financiële verliezen kunnen oplopen 
tot meer dan 60%.  De verliezen door rhizomanie hangen af van : 

• het besmettingsniveau (de virusconcentratie) in de grond, 

• de weersomstandigheden gedurende de groei van de bieten, 
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Rhizomanie werd in België gedetecteerd in 1984. Vanaf de jaren ‘90 worden de rhizomanietole-
rante rassen ontwikkeld, maar we moesten 2008 afwachten voordat alle verkochte rassen in Bel-
gië rhizomanietolerant (virusresistent) zouden zijn.  

Identificatie in het veld  
Tijdens hun groei kunnen de bieten op verscheidene ogenblikken blad- en wortelsymptomen 
vertonen die het mogelijk maakt de ziekte te herkennen. Als de weersomstandigheden warm en 
nat zijn kunnen deze symptomen vroeger waargenomen worden.  

Aangetaste planten kunnen een versnelde verwelking vertonen alsook een vertraagde groei. Een 
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De symptomen (blad- en wortel-) die hier juist beschreven werden, en de suikerverliezen die er-
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moleculaire technieken dit vergemakkelijken (PCR) en zal eveneens toelaten om, na sequencering, 
het isolaat van rhizomanie te bepalen. (Samenwerking : UCL—Life & Earth Institute)  
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De resistentiegenen 

Tijdens de laatste jaren werden meerdere resistente genen gebruikt om de suikerbieten te be-
schermen tegen rhizomanie, via kruising met geteelde of wilde bietensoorten.  

De gebruikte resistentiebronnen zijn :   

• bron RIZOR (Beta vulgaris ssp. vulgaris) 

• bron HOLLY = Rz1 (Beta vulgaris ssp. vulgaris van de Holly Sugar Company (USA)). Deze resisten-
tie is huidig in al onze suikerbieten ingebouwd. 

• bron WB42 = Rz2 (Beta maritima van de deense kust o.a.)   

• bron C48 en andere (Beta maritima) 

• secundaire genen essentieel voor een goede resistentie. 

 

De resistentie moet de overdracht van het virus van de wortelharen/zijwortels naar de penwortel 
verhinderen. De resistentie zal het productiepotentieel van de wortel behouden maar zal ook de 
vermeerdering van het virus verminderen, dus ook in de grond .  

Het virus 

Het rhizomanievirus bevat 4 RNA’s (chromosomen) (een vijfde RNA is in enkele speciale isolaten 
aanwezig). Iedere RNA heeft bepaalde functies, zoals bijvoorbeeld RNA 3 die de factor pathogeni-
citeit van het virus bepaalt en de effecten op de opbrengst. 

  

We onderscheiden 3 verschillende types van het rhizomanievirus in Europa:   

• type A, aanwezig in talrijke landen waaronder Nederland, België, Italië, Engeland, … 

• type B, aanwezig in België, Frankrijk, Duitsland , … 

• type P, die een 5e RNA bezit, aanwezig lokaal in Frankrijk in de streek van Pithiviers en enkele 

percelen in Engeland. 
 

In België komen de types A en B voor. Studies gevoerd door het UCL—Earth & Life Institute— 
hebben in 2005 aangetoond dat het type B overal identiek is, hoewel het type A meerdere varian-
ten toont. 

In eenzelfde perceel kunnen verschillende typen of varianten samen aanwezig zijn. We kunnen 
inbeelden dat de teelt van een specifieke resistentie in dat veld een selectiedruk zal oefenen, wat 
de ontwikkeling van meer agressieve stammen zal bevorderen die de resistentie omzeilen .   

Agressievere stammen  

Voor deze drie verschillende typen bestaan er regionale « varianten ». Deze varianten, vooral aan-
wezig en zeer divers in het A type virus, liggen vandaag aan de bron van ons probleem : mutaties 
op het RNA 3, meer bepaald op de proteïne P25, geven aan het virus de mogelijkheid de resisten-
tie Rz1 (Holly) die in onze rassen aanwezig is te omzeilen. De biet gedraagt zich dan als een 
“gevoelig” ras voor rhizomanie . 

 

De sequencering laat vandaag toe om van de proteïne P25 dit kleine deeltje te karakteriseren, 
“een tetrade” van 4 aminozuren ter hoogte van de posities 67-70 op de RNA 3. Ongeveer 10 jaar 
geleden werd aanvaard dat de mutaties op hoogte van deze tetrade de oorzaak was van agressie-
vere stammen.  

 

Zo is de tetrade AYPR een zeer agressieve variante die sinds 2013 in meerdere landen opgedoken 
is, waaronder Nederland, Frankrijk (Galein, 2013), Engeland (sinds 2007). Deze variante vermeer-
dert zich snel en breidt zich uit in sommige regio’s, de Rz1 rassen kunnen de vermeerdering van 
het virus niet stoppen. 

 Sinds 2014 is deze stam AYPR ook aanwezig in België en werd geïdentificeerd in de streek van 
Binche en de Antwerpse Polders (UCL, Bragard 2015). In de streek van Binche heeft het virus zich 
vandaag uitgebreid naar de regio van Quevy.  

Een andere variante, TYPR, werd ook in de streek gevonden in de streek van Binche (UCL, Bragard 
2015). Ook al lijkt de uitbreiding van deze varianten buiten de originele streek redelijk beperkt te 
zijn moeten wij waakzaam blijven voor een verder evolutie. 

Rassen met dubbele resistentie  
Sinds kort hebben de zaadhuizen rhizomanietolerante rassen ontwikkeld die twee resistentiege-
nen bevatten Rz1 + Rz2. Deze Rz2 resistentie is onmisbaar bij een aantasting door een agressieve 
stam van rhizomanie. 

Het associëren van de twee resistentiegenen geeft aan de rassen een betere resistentie zowel 
tegen de ‘normale’ stammen en de agressieve AYPR.  

Rassen met een dubbele resistentie tegen « sterke » rhizomanie zijn beschikbaar hoewel er geen 
officiële aanvraag is in België.  

Internationale contacten laten toe om over resultaten te beschikken die in het buitenland werden 
uitgevoerd met rassen die oo kin België ingeschreven zijn op de nationale lijst.  

Zo hebben de volgende rassen van onze lijst een bijkomende resistentie : IsabellaKWS, Hen-
drikaKWS, BTS 2385, BTS 6740, FlorentinaKWS, CapriannaKWS. Deze rassen werden onder sterk 
rhizomanievirus getst in het buitenland (Frankrijk en/of Nederland),   

 

Wat doen bij twijfel ?  

Dit artikel heeft eerst de symptomen van rhizomanie beschreven. Als deze symptomen in uw 
percelen worden aangetroffen moeten deze bevestigd worden.  

Neem in dat geval contact op met de landbouwkundige van de suikerfabriek of met het KBIVB. De 
bevestiging van de aanwezigheid van rhizomanie is mogelijk. Een analyse van de bieten (liefst 
voor de oogst) of een diagnose op basis van een bodemstaal kan uitgevoerd worden.  

Foto 4  Perceel besmet met de AYPR variante van het rhizomanievirus. Rechts een conventioneel 
rhizomanietolerant ras met het gen Rz1, omzeild door het aanwezig rhizomanievirus. Links, een 
ras met twee resistentiegenen Rz1+Rz2 die een goede resistentie biedt tegen het agressieve virus.  

Foto 5 : DIT IS GEEN RHIZOMANIE : men moet niet vergelingsziekte (foto) en het virus van rhizomanie verwarren : het 
eerste virus wordt door bladluizen overgedragen, het tweede door een bodemschimmel ! 

2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstan-
digheden van het begin ven de campagne van dit jaar zullen gelijken op die van 
het begin van verleden jaar, al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gun-
stige effecten op de bodemtoestand. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoe het 
weer zal evolueren en kan een droge start gevolgd worden door zeer natte om-
standigheden. Daarom, voor aanvang van het rooiseizoen, deze korte opfrissing 
van de rooiaanbevelingen.  

Welke percelen eerst ?  
Meestal is de rooivolgorde van de percelen al ingepland bij het zaaien in het voorjaar en zal 
de leveringen bepalen. De rooivolgorde hangt af van vele factoren zoals de toegankelijkheid 
van het perceel, de aanwezigheid van hellingen die in goede omstandigheden moeten wor-
den gerooid, de nateelt, de nabijheid voor het afdekken, enz. 

Een goede raad voor alle landbouwers is om tijdig een goed beeld te hebben van de kwali-
teit van de suikerbieten op de verschillende percelen. Vooral percelen waar wortelziektes 
aanwezig zijn, moeten geïdentificeerd worden. Wees vooral waakzaam voor de aanwezig-
heid van Rhizoctonia bruinwortelrot, Rhizoctonia violetrot, stengelaaltje of boorgebrek. In-
dien u één van deze wortelziektes in belangrijke mate vindt in uw perceel, raden we aan 
deze bieten niet lang in de hoop te bewaren. Het is aangewezen om deze percelen eerst te 
leveren omdat de bewaarbaarheid van aangetaste wortels niet goed is.  

Bij voorkeur zal men voor de rooibeurten vanaf november de percelen laten met de hoogste 
opbrengstverwachting, en dus de percelen ‘met problemen’ als eerste te oogsten. De aanwe-
zigheid van grote haarden met vergelingsziekte zal ook moeten in acht genomen worden 
omdat vergelingsziekte de toename van de opbrengst zal remmen tijdens de campagne.  

Als geen ‘probleem’ vastgesteld wordt en dat de keuze tussen percelen mogelijk is, zal men 
de rassen met de beste rastolerantie voor bladziekten als laatste rooien. 

(Her)regel de machines bij de start van de campagne 
De rooiomstandigheden bij de aanvang van de eerste rooiingen in het begin van de campag-
ne zijn duidelijk verschillend met die van het einde van vorig jaar. Het is dan ook verant-
woord om alle regelingen te controleren voordat het eerste veld wordt gerooid.  

Bij het afstellen van de rooier, zowel het rooien als voor de reiniging, moet men het beste 
compromis zoeken tussen een optimalisatie van de opbrengst en het minimaliseren van de 
rooiverleizen, kwetsuren en grondtarra die in de hoop terechtgeraakt.  

In functie van de rooiperiode en van de bodem– en klimatologische toestand zal men het 
evenwicht eerder verplaatsen naar het reinigen of naar de hoogste opbrengst.  

De rooimachine afstellen in functie van de periode en finaliteit 
In het begin van de campagne, zal de rooi vaak zo lang mogelijk uitgesteld worden om nog 
van de allerlaatste opbrengsttoename te kunnen profiteren. Bieten worden dan slechts en-
kele dagen op hoop gelegd en bewaard.  

De instellingen van de rooier zullen dus vooral de opbrengst optimaliseren en vooral de wor-
telbreuk te minimaliseren. Wees voorzichtig bij wisselende weersomstandigheden, een ho-
gere grondtarra of bodemcompactie hebben soms een hoge financiële invloed dan de laat-
ste kilo geproduceerde suiker. 

Hou ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans 
groot dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leve-
ren.   

Bij droge en harde omstandigheden beperk je de rijsnelheid en rooi je diep genoeg, in func-
tie van de mogelijkheden van de machines. Doe dit om zo weinig mogelijk wortelbreuk te 
veroorzaken. Wanneer de omstandigheden vochtiger worden, kan je de rooidiepte beperken 
tot zo’n 3 à 4 cm. 

Bij het rooien in droge omstandigheden zal in veel gevallen weinig grondtarra aanwezig zijn. 
Verminder in dat geval de snelheid van de zeefraderen. Indien mogelijk kan je ook proberen 
om wat grond op de eerste reinigingsraderen of -rollen te houden door de openingen tussen 
geleidingsijzer en de zeefraderen te verkleinen. Meer grond in de machine betekent minder 
wortelbreuk  

Het heeft geen zin om de laatste bietenpunten te rooien. Deze zullen in het reinigingsproces 
of door de reiniger toch verloren gaan en de grondtarra zal stijgen. 

Vanaf november moet de aandacht gevetsigd worden op de kwalitattieve bewaring. Vanaf 
november mag de aandacht stilaan beginnen te verschuiven naar een kwalitatieve bewa-
ring. Voor de allerlaatste leveringen kan desnoods wat langer gewacht worden maar wees 
bewust dat een langdurige bewaring van zacht gerooide bieten vaak een beter resultaat 
geeft dan beschadigde bieten of veel grondtarra in de hoop.  

Geef de voorkeur aan alternerende rooischaren boven schijven, vooral bij extreme weersom-
standigheden. De verschillen tussen rooischaren en oppelwielen zijn dan weer minder groot. 
Bij vochtigere omstandigheden laten oppelwielen een iets lagere grondtarra toe maar in 
droge omstandigheden zijn rooischaren performanter. Veel belangrijker dan de technische 
verschillen tussen de machines is de kennis en ervaring van de chauffeur van de rooimachi-
ne. Probeer als landbouwer ook steeds aanwezig te zijn bij de rooi om samen met de be-
stuurder de nodige afstellingen te toen, want met twee zie je altijd meer dan alleen ! Hou 
ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans groot 
dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leveren. 

Figuur 1 toont de invloed van een kwalitatieve rooi op de bewaarverliezen op lange termijn .  
Wanneer er erg agressief gereinigd moet worden om de grondtarra te beperken, is het risico 
op wortelbeschadiging erg groot. Deze beschadigingen  verhogen de suikerverliezen door 
de ontwikkeling van bewaarziekten. We zien een duidelijke invloed van de rooikwaliteit zo-
wel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe staafjes in figuur 1) als bij erg lan-
ge bewaring (450 graaddagen, rode staafjes in figuur 1). 

 

Foto 1:  Let zeker op aanwezigheid van bovenstaande wortelziektes. Boven links, violetrot, rechts 
stengelaaltje. Onderaan links, boorgebrek, en rechts rhizoctonia bruinwortelrot. Indien deze wortel-
ziektes in belangrijke mate  aanwezig zijn op een perceel, is het aangeraden deze in het begin van de 
campagne te oogsten omdat de bewaarbaarheid van deze wortels niet goed is.  

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten 

Figuur 1: De rooikwaliteit (soft, intermediaire of harde reiniging) beïnvloedt in belangrijke mate de 
suikerverliezen gedurende de bewaarperiode. Hoe harder of agressiever de reiniging, hoe hoger de 
suikerverliezen kunnen oplopen. Zowel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe 
staafjes) als bij langdurige bewaring (450 graaddagen, rode staafjes). 

Foto 2:  Een te agressieve oogst (bieten rechts) veroorzaakt wortelbreuk en kwetsuren die een in-
gangspoort zijn voor bewaarschimmels die de bewaring op lange termijn negatief beïnvloeden. 
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2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstan-
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De resistentiegenen 

Tijdens de laatste jaren werden meerdere resistente genen gebruikt om de suikerbieten te be-
schermen tegen rhizomanie, via kruising met geteelde of wilde bietensoorten.  

De gebruikte resistentiebronnen zijn :   

• bron RIZOR (Beta vulgaris ssp. vulgaris) 

• bron HOLLY = Rz1 (Beta vulgaris ssp. vulgaris van de Holly Sugar Company (USA)). Deze resisten-
tie is huidig in al onze suikerbieten ingebouwd. 

• bron WB42 = Rz2 (Beta maritima van de deense kust o.a.)   

• bron C48 en andere (Beta maritima) 

• secundaire genen essentieel voor een goede resistentie. 

 

De resistentie moet de overdracht van het virus van de wortelharen/zijwortels naar de penwortel 
verhinderen. De resistentie zal het productiepotentieel van de wortel behouden maar zal ook de 
vermeerdering van het virus verminderen, dus ook in de grond .  

Het virus 

Het rhizomanievirus bevat 4 RNA’s (chromosomen) (een vijfde RNA is in enkele speciale isolaten 
aanwezig). Iedere RNA heeft bepaalde functies, zoals bijvoorbeeld RNA 3 die de factor pathogeni-
citeit van het virus bepaalt en de effecten op de opbrengst. 

  

We onderscheiden 3 verschillende types van het rhizomanievirus in Europa:   

• type A, aanwezig in talrijke landen waaronder Nederland, België, Italië, Engeland, … 

• type B, aanwezig in België, Frankrijk, Duitsland , … 

• type P, die een 5e RNA bezit, aanwezig lokaal in Frankrijk in de streek van Pithiviers en enkele 

percelen in Engeland. 
 

In België komen de types A en B voor. Studies gevoerd door het UCL—Earth & Life Institute— 
hebben in 2005 aangetoond dat het type B overal identiek is, hoewel het type A meerdere varian-
ten toont. 

In eenzelfde perceel kunnen verschillende typen of varianten samen aanwezig zijn. We kunnen 
inbeelden dat de teelt van een specifieke resistentie in dat veld een selectiedruk zal oefenen, wat 
de ontwikkeling van meer agressieve stammen zal bevorderen die de resistentie omzeilen .   

Agressievere stammen  

Voor deze drie verschillende typen bestaan er regionale « varianten ». Deze varianten, vooral aan-
wezig en zeer divers in het A type virus, liggen vandaag aan de bron van ons probleem : mutaties 
op het RNA 3, meer bepaald op de proteïne P25, geven aan het virus de mogelijkheid de resisten-
tie Rz1 (Holly) die in onze rassen aanwezig is te omzeilen. De biet gedraagt zich dan als een 
“gevoelig” ras voor rhizomanie . 

 

De sequencering laat vandaag toe om van de proteïne P25 dit kleine deeltje te karakteriseren, 
“een tetrade” van 4 aminozuren ter hoogte van de posities 67-70 op de RNA 3. Ongeveer 10 jaar 
geleden werd aanvaard dat de mutaties op hoogte van deze tetrade de oorzaak was van agressie-
vere stammen.  

 

Zo is de tetrade AYPR een zeer agressieve variante die sinds 2013 in meerdere landen opgedoken 
is, waaronder Nederland, Frankrijk (Galein, 2013), Engeland (sinds 2007). Deze variante vermeer-
dert zich snel en breidt zich uit in sommige regio’s, de Rz1 rassen kunnen de vermeerdering van 
het virus niet stoppen. 

 Sinds 2014 is deze stam AYPR ook aanwezig in België en werd geïdentificeerd in de streek van 
Binche en de Antwerpse Polders (UCL, Bragard 2015). In de streek van Binche heeft het virus zich 
vandaag uitgebreid naar de regio van Quevy.  

Een andere variante, TYPR, werd ook in de streek gevonden in de streek van Binche (UCL, Bragard 
2015). Ook al lijkt de uitbreiding van deze varianten buiten de originele streek redelijk beperkt te 
zijn moeten wij waakzaam blijven voor een verder evolutie. 

Rassen met dubbele resistentie  
Sinds kort hebben de zaadhuizen rhizomanietolerante rassen ontwikkeld die twee resistentiege-
nen bevatten Rz1 + Rz2. Deze Rz2 resistentie is onmisbaar bij een aantasting door een agressieve 
stam van rhizomanie. 

Het associëren van de twee resistentiegenen geeft aan de rassen een betere resistentie zowel 
tegen de ‘normale’ stammen en de agressieve AYPR.  

Rassen met een dubbele resistentie tegen « sterke » rhizomanie zijn beschikbaar hoewel er geen 
officiële aanvraag is in België.  

Internationale contacten laten toe om over resultaten te beschikken die in het buitenland werden 
uitgevoerd met rassen die oo kin België ingeschreven zijn op de nationale lijst.  

Zo hebben de volgende rassen van onze lijst een bijkomende resistentie : IsabellaKWS, Hen-
drikaKWS, BTS 2385, BTS 6740, FlorentinaKWS, CapriannaKWS. Deze rassen werden onder sterk 
rhizomanievirus getst in het buitenland (Frankrijk en/of Nederland),   

 

Wat doen bij twijfel ?  

Dit artikel heeft eerst de symptomen van rhizomanie beschreven. Als deze symptomen in uw 
percelen worden aangetroffen moeten deze bevestigd worden.  

Neem in dat geval contact op met de landbouwkundige van de suikerfabriek of met het KBIVB. De 
bevestiging van de aanwezigheid van rhizomanie is mogelijk. Een analyse van de bieten (liefst 
voor de oogst) of een diagnose op basis van een bodemstaal kan uitgevoerd worden.  

Foto 4  Perceel besmet met de AYPR variante van het rhizomanievirus. Rechts een conventioneel 
rhizomanietolerant ras met het gen Rz1, omzeild door het aanwezig rhizomanievirus. Links, een 
ras met twee resistentiegenen Rz1+Rz2 die een goede resistentie biedt tegen het agressieve virus.  

Foto 5 : DIT IS GEEN RHIZOMANIE : men moet niet vergelingsziekte (foto) en het virus van rhizomanie verwarren : het 
eerste virus wordt door bladluizen overgedragen, het tweede door een bodemschimmel ! 
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Agressievere stammen  

Voor deze drie verschillende typen bestaan er regionale « varianten ». Deze varianten, vooral aan-
wezig en zeer divers in het A type virus, liggen vandaag aan de bron van ons probleem : mutaties 
op het RNA 3, meer bepaald op de proteïne P25, geven aan het virus de mogelijkheid de resisten-
tie Rz1 (Holly) die in onze rassen aanwezig is te omzeilen. De biet gedraagt zich dan als een 
“gevoelig” ras voor rhizomanie . 

 

De sequencering laat vandaag toe om van de proteïne P25 dit kleine deeltje te karakteriseren, 
“een tetrade” van 4 aminozuren ter hoogte van de posities 67-70 op de RNA 3. Ongeveer 10 jaar 
geleden werd aanvaard dat de mutaties op hoogte van deze tetrade de oorzaak was van agressie-
vere stammen.  

 

Zo is de tetrade AYPR een zeer agressieve variante die sinds 2013 in meerdere landen opgedoken 
is, waaronder Nederland, Frankrijk (Galein, 2013), Engeland (sinds 2007). Deze variante vermeer-
dert zich snel en breidt zich uit in sommige regio’s, de Rz1 rassen kunnen de vermeerdering van 
het virus niet stoppen. 

 Sinds 2014 is deze stam AYPR ook aanwezig in België en werd geïdentificeerd in de streek van 
Binche en de Antwerpse Polders (UCL, Bragard 2015). In de streek van Binche heeft het virus zich 
vandaag uitgebreid naar de regio van Quevy.  

Een andere variante, TYPR, werd ook in de streek gevonden in de streek van Binche (UCL, Bragard 
2015). Ook al lijkt de uitbreiding van deze varianten buiten de originele streek redelijk beperkt te 
zijn moeten wij waakzaam blijven voor een verder evolutie. 

Rassen met dubbele resistentie  
Sinds kort hebben de zaadhuizen rhizomanietolerante rassen ontwikkeld die twee resistentiege-
nen bevatten Rz1 + Rz2. Deze Rz2 resistentie is onmisbaar bij een aantasting door een agressieve 
stam van rhizomanie. 

Het associëren van de twee resistentiegenen geeft aan de rassen een betere resistentie zowel 
tegen de ‘normale’ stammen en de agressieve AYPR.  

Rassen met een dubbele resistentie tegen « sterke » rhizomanie zijn beschikbaar hoewel er geen 
officiële aanvraag is in België.  

Internationale contacten laten toe om over resultaten te beschikken die in het buitenland werden 
uitgevoerd met rassen die oo kin België ingeschreven zijn op de nationale lijst.  

Zo hebben de volgende rassen van onze lijst een bijkomende resistentie : IsabellaKWS, Hen-
drikaKWS, BTS 2385, BTS 6740, FlorentinaKWS, CapriannaKWS. Deze rassen werden onder sterk 
rhizomanievirus getst in het buitenland (Frankrijk en/of Nederland),   

 

Wat doen bij twijfel ?  

Dit artikel heeft eerst de symptomen van rhizomanie beschreven. Als deze symptomen in uw 
percelen worden aangetroffen moeten deze bevestigd worden.  

Neem in dat geval contact op met de landbouwkundige van de suikerfabriek of met het KBIVB. De 
bevestiging van de aanwezigheid van rhizomanie is mogelijk. Een analyse van de bieten (liefst 
voor de oogst) of een diagnose op basis van een bodemstaal kan uitgevoerd worden.  

Foto 4  Perceel besmet met de AYPR variante van het rhizomanievirus. Rechts een conventioneel 
rhizomanietolerant ras met het gen Rz1, omzeild door het aanwezig rhizomanievirus. Links, een 
ras met twee resistentiegenen Rz1+Rz2 die een goede resistentie biedt tegen het agressieve virus.  

Foto 5 : DIT IS GEEN RHIZOMANIE : men moet niet vergelingsziekte (foto) en het virus van rhizomanie verwarren : het 
eerste virus wordt door bladluizen overgedragen, het tweede door een bodemschimmel ! 
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2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstan-
digheden van het begin ven de campagne van dit jaar zullen gelijken op die van 
het begin van verleden jaar, al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gun-
stige effecten op de bodemtoestand. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoe het 
weer zal evolueren en kan een droge start gevolgd worden door zeer natte om-
standigheden. Daarom, voor aanvang van het rooiseizoen, deze korte opfrissing 
van de rooiaanbevelingen.  

Welke percelen eerst ?  
Meestal is de rooivolgorde van de percelen al ingepland bij het zaaien in het voorjaar en zal 
de leveringen bepalen. De rooivolgorde hangt af van vele factoren zoals de toegankelijkheid 
van het perceel, de aanwezigheid van hellingen die in goede omstandigheden moeten wor-
den gerooid, de nateelt, de nabijheid voor het afdekken, enz. 

Een goede raad voor alle landbouwers is om tijdig een goed beeld te hebben van de kwali-
teit van de suikerbieten op de verschillende percelen. Vooral percelen waar wortelziektes 
aanwezig zijn, moeten geïdentificeerd worden. Wees vooral waakzaam voor de aanwezig-
heid van Rhizoctonia bruinwortelrot, Rhizoctonia violetrot, stengelaaltje of boorgebrek. In-
dien u één van deze wortelziektes in belangrijke mate vindt in uw perceel, raden we aan 
deze bieten niet lang in de hoop te bewaren. Het is aangewezen om deze percelen eerst te 
leveren omdat de bewaarbaarheid van aangetaste wortels niet goed is.  

Bij voorkeur zal men voor de rooibeurten vanaf november de percelen laten met de hoogste 
opbrengstverwachting, en dus de percelen ‘met problemen’ als eerste te oogsten. De aanwe-
zigheid van grote haarden met vergelingsziekte zal ook moeten in acht genomen worden 
omdat vergelingsziekte de toename van de opbrengst zal remmen tijdens de campagne.  

Als geen ‘probleem’ vastgesteld wordt en dat de keuze tussen percelen mogelijk is, zal men 
de rassen met de beste rastolerantie voor bladziekten als laatste rooien. 

(Her)regel de machines bij de start van de campagne 
De rooiomstandigheden bij de aanvang van de eerste rooiingen in het begin van de campag-
ne zijn duidelijk verschillend met die van het einde van vorig jaar. Het is dan ook verant-
woord om alle regelingen te controleren voordat het eerste veld wordt gerooid.  

Bij het afstellen van de rooier, zowel het rooien als voor de reiniging, moet men het beste 
compromis zoeken tussen een optimalisatie van de opbrengst en het minimaliseren van de 
rooiverleizen, kwetsuren en grondtarra die in de hoop terechtgeraakt.  

In functie van de rooiperiode en van de bodem– en klimatologische toestand zal men het 
evenwicht eerder verplaatsen naar het reinigen of naar de hoogste opbrengst.  

De rooimachine afstellen in functie van de periode en finaliteit 
In het begin van de campagne, zal de rooi vaak zo lang mogelijk uitgesteld worden om nog 
van de allerlaatste opbrengsttoename te kunnen profiteren. Bieten worden dan slechts en-
kele dagen op hoop gelegd en bewaard.  

De instellingen van de rooier zullen dus vooral de opbrengst optimaliseren en vooral de wor-
telbreuk te minimaliseren. Wees voorzichtig bij wisselende weersomstandigheden, een ho-
gere grondtarra of bodemcompactie hebben soms een hoge financiële invloed dan de laat-
ste kilo geproduceerde suiker. 

Hou ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans 
groot dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leve-
ren.   

Bij droge en harde omstandigheden beperk je de rijsnelheid en rooi je diep genoeg, in func-
tie van de mogelijkheden van de machines. Doe dit om zo weinig mogelijk wortelbreuk te 
veroorzaken. Wanneer de omstandigheden vochtiger worden, kan je de rooidiepte beperken 
tot zo’n 3 à 4 cm. 

Bij het rooien in droge omstandigheden zal in veel gevallen weinig grondtarra aanwezig zijn. 
Verminder in dat geval de snelheid van de zeefraderen. Indien mogelijk kan je ook proberen 
om wat grond op de eerste reinigingsraderen of -rollen te houden door de openingen tussen 
geleidingsijzer en de zeefraderen te verkleinen. Meer grond in de machine betekent minder 
wortelbreuk  

Het heeft geen zin om de laatste bietenpunten te rooien. Deze zullen in het reinigingsproces 
of door de reiniger toch verloren gaan en de grondtarra zal stijgen. 

Vanaf november moet de aandacht gevetsigd worden op de kwalitattieve bewaring. Vanaf 
november mag de aandacht stilaan beginnen te verschuiven naar een kwalitatieve bewa-
ring. Voor de allerlaatste leveringen kan desnoods wat langer gewacht worden maar wees 
bewust dat een langdurige bewaring van zacht gerooide bieten vaak een beter resultaat 
geeft dan beschadigde bieten of veel grondtarra in de hoop.  

Geef de voorkeur aan alternerende rooischaren boven schijven, vooral bij extreme weersom-
standigheden. De verschillen tussen rooischaren en oppelwielen zijn dan weer minder groot. 
Bij vochtigere omstandigheden laten oppelwielen een iets lagere grondtarra toe maar in 
droge omstandigheden zijn rooischaren performanter. Veel belangrijker dan de technische 
verschillen tussen de machines is de kennis en ervaring van de chauffeur van de rooimachi-
ne. Probeer als landbouwer ook steeds aanwezig te zijn bij de rooi om samen met de be-
stuurder de nodige afstellingen te toen, want met twee zie je altijd meer dan alleen ! Hou 
ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans groot 
dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leveren. 

Figuur 1 toont de invloed van een kwalitatieve rooi op de bewaarverliezen op lange termijn .  
Wanneer er erg agressief gereinigd moet worden om de grondtarra te beperken, is het risico 
op wortelbeschadiging erg groot. Deze beschadigingen  verhogen de suikerverliezen door 
de ontwikkeling van bewaarziekten. We zien een duidelijke invloed van de rooikwaliteit zo-
wel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe staafjes in figuur 1) als bij erg lan-
ge bewaring (450 graaddagen, rode staafjes in figuur 1). 

 

Foto 1:  Let zeker op aanwezigheid van bovenstaande wortelziektes. Boven links, violetrot, rechts 
stengelaaltje. Onderaan links, boorgebrek, en rechts rhizoctonia bruinwortelrot. Indien deze wortel-
ziektes in belangrijke mate  aanwezig zijn op een perceel, is het aangeraden deze in het begin van de 
campagne te oogsten omdat de bewaarbaarheid van deze wortels niet goed is.  

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten 

Figuur 1: De rooikwaliteit (soft, intermediaire of harde reiniging) beïnvloedt in belangrijke mate de 
suikerverliezen gedurende de bewaarperiode. Hoe harder of agressiever de reiniging, hoe hoger de 
suikerverliezen kunnen oplopen. Zowel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe 
staafjes) als bij langdurige bewaring (450 graaddagen, rode staafjes). 

Foto 2:  Een te agressieve oogst (bieten rechts) veroorzaakt wortelbreuk en kwetsuren die een in-
gangspoort zijn voor bewaarschimmels die de bewaring op lange termijn negatief beïnvloeden. 
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Wanneer er erg agressief gereinigd moet worden om de grondtarra te beperken, is het risico 
op wortelbeschadiging erg groot. Deze beschadigingen  verhogen de suikerverliezen door 
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Foto 1:  Let zeker op aanwezigheid van bovenstaande wortelziektes. Boven links, violetrot, rechts 
stengelaaltje. Onderaan links, boorgebrek, en rechts rhizoctonia bruinwortelrot. Indien deze wortel-
ziektes in belangrijke mate  aanwezig zijn op een perceel, is het aangeraden deze in het begin van de 
campagne te oogsten omdat de bewaarbaarheid van deze wortels niet goed is.  

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten 
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gangspoort zijn voor bewaarschimmels die de bewaring op lange termijn negatief beïnvloeden. 

-5,00

-4,50

-4,00

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00
SoftIntermedHard

Ve
rli
es
 s
ui
ke
rg
ew
ic
ht
 (%
)

Suikerverliezen volgens rooikwaliteit (Tongeren, 2013)

365 GD

450 GD

2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstan-
digheden van het begin ven de campagne van dit jaar zullen gelijken op die van 
het begin van verleden jaar, al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gun-
stige effecten op de bodemtoestand. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoe het 
weer zal evolueren en kan een droge start gevolgd worden door zeer natte om-
standigheden. Daarom, voor aanvang van het rooiseizoen, deze korte opfrissing 
van de rooiaanbevelingen.  

Welke percelen eerst ?  
Meestal is de rooivolgorde van de percelen al ingepland bij het zaaien in het voorjaar en zal 
de leveringen bepalen. De rooivolgorde hangt af van vele factoren zoals de toegankelijkheid 
van het perceel, de aanwezigheid van hellingen die in goede omstandigheden moeten wor-
den gerooid, de nateelt, de nabijheid voor het afdekken, enz. 

Een goede raad voor alle landbouwers is om tijdig een goed beeld te hebben van de kwali-
teit van de suikerbieten op de verschillende percelen. Vooral percelen waar wortelziektes 
aanwezig zijn, moeten geïdentificeerd worden. Wees vooral waakzaam voor de aanwezig-
heid van Rhizoctonia bruinwortelrot, Rhizoctonia violetrot, stengelaaltje of boorgebrek. In-
dien u één van deze wortelziektes in belangrijke mate vindt in uw perceel, raden we aan 
deze bieten niet lang in de hoop te bewaren. Het is aangewezen om deze percelen eerst te 
leveren omdat de bewaarbaarheid van aangetaste wortels niet goed is.  

Bij voorkeur zal men voor de rooibeurten vanaf november de percelen laten met de hoogste 
opbrengstverwachting, en dus de percelen ‘met problemen’ als eerste te oogsten. De aanwe-
zigheid van grote haarden met vergelingsziekte zal ook moeten in acht genomen worden 
omdat vergelingsziekte de toename van de opbrengst zal remmen tijdens de campagne.  

Als geen ‘probleem’ vastgesteld wordt en dat de keuze tussen percelen mogelijk is, zal men 
de rassen met de beste rastolerantie voor bladziekten als laatste rooien. 

(Her)regel de machines bij de start van de campagne 
De rooiomstandigheden bij de aanvang van de eerste rooiingen in het begin van de campag-
ne zijn duidelijk verschillend met die van het einde van vorig jaar. Het is dan ook verant-
woord om alle regelingen te controleren voordat het eerste veld wordt gerooid.  

Bij het afstellen van de rooier, zowel het rooien als voor de reiniging, moet men het beste 
compromis zoeken tussen een optimalisatie van de opbrengst en het minimaliseren van de 
rooiverleizen, kwetsuren en grondtarra die in de hoop terechtgeraakt.  

In functie van de rooiperiode en van de bodem– en klimatologische toestand zal men het 
evenwicht eerder verplaatsen naar het reinigen of naar de hoogste opbrengst.  

De rooimachine afstellen in functie van de periode en finaliteit 
In het begin van de campagne, zal de rooi vaak zo lang mogelijk uitgesteld worden om nog 
van de allerlaatste opbrengsttoename te kunnen profiteren. Bieten worden dan slechts en-
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telbreuk te minimaliseren. Wees voorzichtig bij wisselende weersomstandigheden, een ho-
gere grondtarra of bodemcompactie hebben soms een hoge financiële invloed dan de laat-
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Hou ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans 
groot dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leve-
ren.   

Bij droge en harde omstandigheden beperk je de rijsnelheid en rooi je diep genoeg, in func-
tie van de mogelijkheden van de machines. Doe dit om zo weinig mogelijk wortelbreuk te 
veroorzaken. Wanneer de omstandigheden vochtiger worden, kan je de rooidiepte beperken 
tot zo’n 3 à 4 cm. 

Bij het rooien in droge omstandigheden zal in veel gevallen weinig grondtarra aanwezig zijn. 
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Het heeft geen zin om de laatste bietenpunten te rooien. Deze zullen in het reinigingsproces 
of door de reiniger toch verloren gaan en de grondtarra zal stijgen. 
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bewust dat een langdurige bewaring van zacht gerooide bieten vaak een beter resultaat 
geeft dan beschadigde bieten of veel grondtarra in de hoop.  

Geef de voorkeur aan alternerende rooischaren boven schijven, vooral bij extreme weersom-
standigheden. De verschillen tussen rooischaren en oppelwielen zijn dan weer minder groot. 
Bij vochtigere omstandigheden laten oppelwielen een iets lagere grondtarra toe maar in 
droge omstandigheden zijn rooischaren performanter. Veel belangrijker dan de technische 
verschillen tussen de machines is de kennis en ervaring van de chauffeur van de rooimachi-
ne. Probeer als landbouwer ook steeds aanwezig te zijn bij de rooi om samen met de be-
stuurder de nodige afstellingen te toen, want met twee zie je altijd meer dan alleen ! Hou 
ook rekening met de planning van uw loonwerker. Als u bieten moet leveren is de kans groot 
dat andere klanten van uw loonwerker op hetzelfde moment ook bieten moeten leveren. 

Figuur 1 toont de invloed van een kwalitatieve rooi op de bewaarverliezen op lange termijn .  
Wanneer er erg agressief gereinigd moet worden om de grondtarra te beperken, is het risico 
op wortelbeschadiging erg groot. Deze beschadigingen  verhogen de suikerverliezen door 
de ontwikkeling van bewaarziekten. We zien een duidelijke invloed van de rooikwaliteit zo-
wel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe staafjes in figuur 1) als bij erg lan-
ge bewaring (450 graaddagen, rode staafjes in figuur 1). 

 

Foto 1:  Let zeker op aanwezigheid van bovenstaande wortelziektes. Boven links, violetrot, rechts 
stengelaaltje. Onderaan links, boorgebrek, en rechts rhizoctonia bruinwortelrot. Indien deze wortel-
ziektes in belangrijke mate  aanwezig zijn op een perceel, is het aangeraden deze in het begin van de 
campagne te oogsten omdat de bewaarbaarheid van deze wortels niet goed is.  

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten 

Figuur 1: De rooikwaliteit (soft, intermediaire of harde reiniging) beïnvloedt in belangrijke mate de 
suikerverliezen gedurende de bewaarperiode. Hoe harder of agressiever de reiniging, hoe hoger de 
suikerverliezen kunnen oplopen. Zowel bij medium lange bewaring (365 graaddagen, blauwe 
staafjes) als bij langdurige bewaring (450 graaddagen, rode staafjes). 

Foto 2:  Een te agressieve oogst (bieten rechts) veroorzaakt wortelbreuk en kwetsuren die een in-
gangspoort zijn voor bewaarschimmels die de bewaring op lange termijn negatief beïnvloeden. 
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Ontbladeren of ontkoppen ? 

De Tiense suikerraffinaderij vraagt micro-ontkopte suikerbieten tewijl Iscal Sugar vraagt om 
de bieten te ontkoppen. In geval van ontkopping, is er veel wat meer marge om een correcte 
afstelling uit te voeren. Probeer te vermijden om bieten dieper dan het laagste bladlitteken 
te ontkoppen om onnuttig opbrengst te verliezen.   
 

Wanneer er micro-ontkopte bieten geleverd moeten worden, moeten de afstellingen veel 
nauwkeuriger gebeuren. Er zijn verschillende machineuitrustingen mogelijk die een goed 
resultaat leveren.  

De diepte van ontkopping heeft slechts een beperkte invloed op de kwaliteit van de bewa-
ring zolang de bieten niet te diep gekopt zijn. De bladhergroei die soms waargenomen kan 
worden bij micro-ontkopte of hele bieten, veroorzaakt geen grote suikerverliezen. Grote 
snijvlakken daarentegen zijn ingangspoorten voor bewaarziektes. Als er erg veel bladresten 
aanwezig zijn, verhinderen deze een goede verluchting van de hoop. 

Er zijn verschillende machineuitrustingen mogelijk die een goed resultaat leveren. Er kan 
gekozen worden voor standaard ontbladeraars met (micro-) ontkoppers, een gemengde 
ontbladeraar met rubberen en stalen klepels gevolgd door een (micro-) ontkopper, of een 
ontbladeraar met twee rotoren (stalen en rubberen klepels) die het loof volledig wegpoetst 
zonder kopmessen die erna volgen. Heel veel verschillende mogelijkheden met allemaal 
voor- en nadelen. Regel in alle gevallen de ontbladeraar voldoende hoog (net boven de 
hoogste bieten) en laat de (micro-)ontkoppers het werk doen ! 

Hoe goed de uitleg of werking in theorie ook kan zijn, het allerbelangrijkste is een goede 
afstelling in functie van het perceel. Neem dus bij aanvang van een perceel voldoende tijd 
om de afstellingen te controleren, en ook hier weer: met twee zie je meer dan alleen. 

Ligging van de hoop en reinigers 

Hou bij het aanmaken van de bietenhoop rekening met de machine die gebruikt wordt bij 
het laden. Bij gebruik van reinigers met opnametafel moet de breedte van de hoop steeds 
minimum 0.5m minder zijn dan de breedte van de opnametafel. Vermijd diepe wielsporen 
onder de hoop, deze veroorzaken aanzienlijke verliezen. Vermijd veel draaien en keren op de 
plaats waar de hoop komt te liggen. 1 m³ wielspoor komt overeen met 600 kg biet.  

Leg de hoop aan op een gestabiliseerde oppervlakte, bijvoorbeeld een met gras ingezaaide 
ruimte. In vochtige omstandigheden kunnen wielsporen onder de hoop vermeden worden 
door een machine met zijdelingse afvoer. Zo rijden er geen machines in de ruimte waar de 
opnametafel de bieten opneemt. 

Foto 5: Ontbladeraar met dubbele rotor. De stalen klepels verwijderen het grootste deel van de 
bladeren terwijl de rubberen klepels de laatste bladresten wegpoetsen. 

Foto 6: Zelf met de meest moderne machines blijft een goede afstelling van het grootste be-
lang. Een Micro-ontkopper of poetseras die slecht afgesteld is, levert een slechter resultaat dan 
een kopsysteem van de vorige generatie! Controle is de boodschap! Stop tijdens het rooien en 
rijdt terug achteruit om te gaan kijken hoeveel je ontkopt . 

Fotos 3- 4: Op bovenstaande fotos zien we suikerbieten na een langdurige bewaring. Deze heb-
ben een bewaring achter de rug van 540 graaddagen. Dit wil zeggen een bewaartermijn van 54 
dagen met een gemiddelde temperatuur van 10°C. Het verschil is duidelijk zichtbaar: de bieten die 
te agressief gerooid werden (foto onderaan), vertonen veel meer bewaarziektes dan de bieten 
waarvan de reiniging correct gebeurde (foto bovenaan). 

Aandachtspunten bij de rooi 

- Identificeer velden met wortelziekten of andere gebreken en rooi 

indien mogelijk eerste deze velden. 

- Tracht als landbouwer aanwezig te zijn bij de rooi. Met twee zie je 

altijd meer dan alleen. 

- Vanaf november wordt de mogelijke opbrengsttoename steeds klei-

ner. De aandacht mag stilaan verschuiven naar kwalitatieve rooi in 

goede omstandigheden voor een goede bewaring. 

- Stel de rooimachine af in functie van de omstandigheden. 

- Conroleer de ontkopping door de machine te stoppen, op te heffen en 

achteruit te rijden. Ga dan kijken naar het kopwerk op die bieten die 

nog in de grond zitten. Zo zie je het resultaat op hoog en laag staande 

bieten.  
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worden bij micro-ontkopte of hele bieten, veroorzaakt geen grote suikerverliezen. Grote 
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hoogste bieten) en laat de (micro-)ontkoppers het werk doen ! 

Hoe goed de uitleg of werking in theorie ook kan zijn, het allerbelangrijkste is een goede 
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TRANS-SPACE KIPPER : EEN ECHTE ALLROUND KIPPER 
EEN KIPPER VOOR DE ZWAARSTE TRANSPORTEN

De Trans-SPACE heeft alle eigenschappen 
van de Trans-CAP met deze extra punten :
•   bodem
• Hydraulische vering voor

een maximale stabiliteit
• Hydraulische sleepvoet in de dissel
• Bakhoogte van 1,50 m met

bovenstrookplaat uit speciaal staal
• Groot doorkijkvenster
• zorgt voor zekerheid na verloop

van tijd met een onderdelenboek dat op
uw machine is afgestemd

• Ongeëvenaard op het gebied van
landbouwkipper, waardoor u verzekerd bent
van een langdurige waarde van uw materieel

• Een kipper volgens de europese normen
• 3 jaar garantie

Een kipper ontworpen voor toevallige overlading 
en voor de moeilijkste arbeidsomstandigheden

TRANS-SPACE KIPPER 
VOLUME ZONDER OPZETSCHOTTEN VAN 21,90 TOT 30,80 M3 DIN
BAKLENGTE VAN 6,50 TOT 9,20 M

Beperkte aanbieding 
GRATIS ALUMINIUM  

OPZETSCHOTTEN VAN 250 MM

SPECIALE AANBIEDING

SPECIALE AANBIEDING

LAAG

SPANNINGSNIVEAU

HOOG

Extreem speciale voorwaarden 
voor een pre-seizoensaankoop : 
10 % korting die u kunt combineren 
met een korting tot 6 % in geval van 
vooruitbetaling. Vraag vanaf nu een 
offerte. 

De toekomst is aan degene die 
vroegopstaat, het is hetzelfde  
voor uw aankopen !

MONOSEM : SPECIALE PRE-SEIZOENSVOORWAARDEN

MONOSEM : DE SPECIALIST VOOR PRECISIEZAAIMACHINES, 
SCHOFFELMACHINES EN GROENTENZAAIMACHINES

• Maïs zaaimachine 8 rijen
• Meststofbak 1.500 l
• Tussenrijafstand van 75 cm

• Groentenzaaimachine
• Mogelijkheid om te zaaien

op ruggen of bedden

• Zaaimachine NX
• Ideaal in zeer moeilijke

omstandigheden
• Mogelijkheid om

vereenvoudigd of direct
te zaaien

Zaaimachine meca V4 • Kwaliteit van plaatsing 
en vulling van het zaad • Dubbele schijven,  
openers voor zaaien in plantenresten

HET GOEDE MOMENT

HET GOEDE MOMENT

• Multicrop schoffelmachine
• Zware elementen
• Mogelijkheid van

camerabesturing en
hydraulisch opheffen van
de elementen via GPS

• Zaaimachine 12 rijen
• Tussenrijafstand van 45 cm
• Voor granen van Ø 1 mm

tot 2 cm
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Toezichtsraad SZVG: SOPABE-T voor de eerste maal present
SOPABE-T kon voor de eerste keer deelnemen aan de 
toezichtsraad van SZVG. Het was niet alleen een kennis-
making met de Duitse leden van die raad, maar ook met  
de kersverse CEO van Südzucker, Niels Pörksen.

SZVG, de participatievennootschap van de Zuid-Duitse telers, 
bracht op 1 juli haar toezichtsraad bijeen voor een videoconferentie. 
In uitvoering van het akkoord tussen SOPABE-T en SZVG (onderaan 

te lezen) konden hieraan voor de eerste keer ook vertegenwoordigers 
van SOPABE-T deelnemen: Marcel Jehaes en Peter Haegeman als 
respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van SOPABE-T, 
maar ook Jean-Paul Vanelderen, voorzitter van het Coördinatiecomité 
Haspengouw.

Het eerste deel van de vergadering werd besteed aan een wederzijdse 
kennismaking en een voorstelling van het samenwerkingsakkoord 
tussen SZVG en SOPABE-T. Daarbij schetste Peter Haegeman, namens 
SOPABE-T, de uitgangspunten en verwachtingen van de Belgische 
planters (zie kader hierbij).

Daarna stelde het topmanagement van Südzucker de groepsresultaten 
voor. Hierbij ging Niels Pörksen ook in op de strategie in het 
suikersegment. Er werd hier al een correctie aangebracht met de 
concentratie op de Europese binnenlandse markt en de 
fabriekssluitingen. De volgende stap zal zijn om de strategie van de 
groep nog duidelijker te definiëren. De focus ligt daarbij op 
kostenefficiëntie en een duidelijke marktpositionering.

Verder werd een stand van zaken gegeven over de participatie van 
SZVG in Südzucker. Die ligt nu op een recordhoogte van 59,2 %, wat een 
stijging is tegenover vorig boekjaar. SZVG investeerde de voorbije 
maanden zelf meer dan 20 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid: het 
cijfer van 59,2 % houdt geen rekening met het akkoord met de 
Oostenrijkse aandeelhouders en evenmin met de al gerealiseerde 
inbreng van de Belgische planters.

In december is een nieuwe vergadering gepland, waaraan SOPABE-T 
ook zal deelnemen.  

Sopabe-T en SZVG ondertekenen akkoord
Vorig jaar al werd, na het groen licht van beide 
organisaties, op juridisch vlak een akkoord uitgewerkt 
tussen SOPABE-T en SZVG, de participatiemaatschappij 
van de Zuid-Duitse planters. Door de corona-
beperkingen werd de formele bekrachtiging een paar 
keer uitgesteld. UIteindelijk organiseerden we begin juni 
dan maar een “ondertekening op afstand“. We geven 
hieronder het verslag weer dat onze Duitse collega’s in 
hun blad “DZZ“ aan de Duitse planters gaven.

SZVG versterkt positie door Duits-Belgische 
samenwerking
Op 10 juni 2020 sloten SOPABE-T, de participatievennootschap van 
de Belgische suikerbietentelers van de Tiense Suikerraffinaderij TS) 
en SZVG een overeenkomst over de toekomstige gezamenlijke 
uitoefening van de stemrechten verbonden aan de Südzucker-
aandelen. Dit zal de positie van de aandeelhouders van de 
bietentelers op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Südzucker 
verder versterken.

De eerste grensoverschrijdende band van Europese bietentelers 
met het oog op participatie heeft een lange geschiedenis. Pas 
anderhalf jaar na de fusie van Süddeutscher Zucker AG en 
Zuckerfabrik Franken GmbH verwierf de nieuwe Südzucker AG in de 
herfst van 1989 het Belgische suikerbedrijf TS voor ongeveer 1,8 

miljard mark in een door Goldman Sachs opgestelde 
inschrijvingsprocedure. Voor de Belgische bietentelers leidde deze 
overname door een buitenlandse groep begrijpelijkerwijs tot een 
zekere mate van onzekerheid. 

Het feit dat Südzucker AG voor het grootste deel in handen was van 
zijn bietentelers wekte evenwel vertrouwen. Toen al werden de 
eerste banden gesmeed tussen de Belgische bietentelers en 
vertegenwoordigers van de Zuid-Duitse suikerbiettelers. De 
belangstelling richtte zich vooral op de financiële participatie van de 
landbouwers in het verwerkingsbedrijf.

Geïnspireerd door het Zuid-Duitse model en mee gemotiveerd door 
Südzucker, hebben de bietentelers van TS op 8 november 1991 hun 
eigen participatievennootschap SOPABE-T opgericht, naar het 
model van SZVG. Met het geld dat de Belgische bietentelers, net als 
hun Zuid-Duitse collega’s, jaar na jaar hebben geïnvesteerd, 
verwierven ze eerst 1,2 miljoen aandelen TS bij Südzucker op een 
totaal van 203 miljoen aandelen TS. SOPABE-T heeft hiervoor 
ongeveer 7,2 miljoen euro aangewend.

Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vonden 
er al informele contacten plaats tussen SZVG en SOPABE-T over een 
mogelijke intensivering van de samenwerking. Door de duidelijke 
scheiding van de suikermarkten ten tijde van de EU-quotaregeling 

en andere bezwaren hebben de besprekingen tot 2017 niet geleid 
tot concrete afspraken. Sindsdien werd er echter vooruitgang 
geboekt. Onder het voorzitterschap van Marcel Jehaes, een 
bietenteler uit de buurt van Luik, die op 6 september 2017 het 
bestuur van de Belgische bietenplantersvereniging CBB en de 
participatievennootschap Sopabe-T overnam, werd met SZVG 
onderhandeld over een overeenkomst voor de gezamenlijke 
uitoefening van stemrechten op de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van Südzucker.

Deze overeenkomst bestaat erin dat SOPABE-T met zijn beschikbare 
vrije kapitaal aandelen Südzucker op de beurs verwerft. De daaruit 
voortvloeiende stemrechten op de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van Südzucker zullen aan SZVG worden overgedragen om 
stapsgewijs en naarmate de looptijd toeneemt te worden 
uitgeoefend. In ruil daarvoor krijgen vertegenwoordigers van 
SOPABE-T in eerste instantie de status van gast in de Toezichtsraad 
van SZVG en, boven een bepaald investeringsniveau, eerst één en 
later twee volwaardige mandaten in die raad. De Belgische 
bietentelers hebben zich ook verbonden tot een verdere 
kapitaalopbouw naar Zuid-Duits model. SOPABE-T heeft momenteel 
een participatie in Südzucker AG van 0,7 procent en heeft hiervoor 
iets minder dan 17 miljoen euro geïnvesteerd. 

Beste collega’s,

Namens de Belgische bietentelers die leveren aan de Tiense 
Suikerraffinaderij, wil ik jullie, om te beginnen, zeggen dat wij 
deze vergadering als een zeer belangrijke mijlpaal beschouwen. 
Het is een historisch moment, net zoals het begin van de 
participatie van de Belgische telers in TS in het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw, wanneer de telers die hun bieten 
leveren aan TS ingingen op de uitnodiging van de Duitse planters 
om te participeren in het kapitaal van hun suikeronderneming.

Enkele jaren geleden kregen we van jullie de uitnodiging om met 
onze participatiecoöperatieve SOPABE-T, jullie Belgische tegen-
hanger, te bekijken of we interesse hadden om samen te werken 
met SZVG.

Na verschillende vergaderingen en informele contacten, maar ook 
na het officiële groen licht van de algemene vergadering en zelfs 
van alle bietplanters van SOPABE-T, hebben we de laatste 
maanden een samenwerkingsakkoord opgesteld en zijn we ook in 
het kapitaal van Südzucker gestapt. 

Vandaag hebben we dus voor de eerste keer de kans om niet 
alleen met enkele verantwoordelijken en het management van 
SZVG a praten maar ook met onze collega-planters in Duitsland.

Ook daarom is dit voor ons ook een historisch moment. Ik wil van 
de gelegenheid gebruik maken om iedereen bedanken die 
geholpen heeft om dit te realiseren, niet alleen het management 
van onze participatievennootschappen maar ook de bietentelers 
zelf, die hun collega’s overtuigd hebben van het nut en de 
perspectieven van deze samenwerking.

In een goede samenwerking moeten de partners open en eerlijk 
zijn met elkaar. Ik ga dat dus vandaag ook met jullie zijn. Het is op 
een moeilijk en misschien zelfs een cruciaal moment in ons beroep 
en voor de suikerbietketen dat we elkaar hier vinden. Dan heb ik 
het niet over de coronacrisis die ons nu al een aantal maanden 
bezighoudt. Neen, ik heb het ook en vooral over de moeilijke 
economische situatie waarin wij allemaal sinds het loslaten van 
het Europese quotumsysteem en de minimumprijzen moeten 
werken. Dit heeft gezorgd voor heel wat spanningen tussen 

biettelers en suikerfabrikanten. Sommige telers hebben 

twijfels over de rendabiliteit van onze teelt en besloten of 
overwegen om deze te verlaten.

Bovendien maken de overheid en een groot deel van de publieke 
opinie het ons daarnaast allesbehalve gemakkelijk. Denk maar 
aan de enorme druk op het gebruik van gewas beschermings-
middelen en de vaak totaal onterechte kritiek op de impact van de 
akkerbouw op natuur en milieu.

Lagere prijzen voor suiker en dus voor de suikerbieten, gekoppeld 
aan onder meer hogere kosten om de teelt te vrijwaren van 
insecten en plagen, zorgt ervoor dat er veel vragen gesteld 
worden in en bij ons beroep. Maar als wij hier vandaag samen 
vergaderen via videoverbinding, betekent dit dat de deelnemers 
aan deze vergadering vinden dat de suikerbietteelt en ook de 
suikerproductie toekomst hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit meer en meer een zaak wordt van 
samenwerking binnen de keten, van een echt partnership tussen 
biettelers en suikerfabrikanten, waarbij ook de nationale grenzen 
niet meer relevant zijn.

Wij, Duitsers en Belgen, hebben dat in onze eigen landen ingezien 
en zijn in het kapitaal van onze suikerfabrikant gestapt. Dat is ook 
de reden waarom we hier vandaag de eerste concrete stappen 
willen zetten naar een samenwerking met jullie, onze Duitse 
collega’s. Wij hebben de afgelopen jaren ondervonden in onze 
contacten met jullie syndicale vertegenwoordigers en met het 
SZVG-management dat we gelijklopende belangen en 
gelijklopende bekommernissen hebben, ten opzichte van 
uiteraard Südzucker maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld de 
politiek en de milieuorganisaties. Het zijn die uitdagingen die we 
graag met jullie willen opnemen.

Beste collega’s, de nationale leuze van België is “eendracht maakt 
macht”. Het is met dat devies in het achterhoofd dat we enkele 
weken geleden formeel onze handtekening zetten onder het 
samenwerkingsakkoord tussen SZVG en SOPABE-T zetten. We 
hopen dat we hiermee de basis kunnen leggen voor een sterkere, 
een nog meer veerkrachtige en meer rendabele suikerbiet-filière, 
niet enkel in onze eigen landen, maar ook in Europa. 
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Cichoreicampagne in Oreye

De campagne ziet er zeer gemiddeld uit als gevolg van de 
wekenlange aanhoudende droogte dit jaar. De laatste 

groeiweken zijn dus zeer belangrijk en daarom hebben uw vertegen-
woordigers erop aangedrongen om de campagne niet te vroeg te 
starten. De onderneming is ingegaan op ons verzoek en zal de 
receptie openen op 22 september, maar alleen voor de biologische 
cichoreiproductie, dit jaar opgestart door Orafti. De receptie van de 
“gewone” cichorei begint later, rond 26 september. Er worden 
moeilijkheden verwacht bij het rooien omdat de grond bijna overal 
erg droog is gebleven. De weersomstandigheden en de vaak meer-
fasige opkomst bemoeilijkten dit jaar de onkruidbestrijding. Zelfs 
met de beste aandacht of goede wil van de planters bestaat het 
risico dat er onkruid in de silo’s terechtkomt, wat het werk van de 
reinigers zal bemoeilijken. We verwachten ook zeer kleine wortels 
wat kan leiden tot verliezen bij het reinigen.

Vergeet voor de rooi in 2020 niet de basisregels voor het verkrijgen 
van de Premie voor Logistieke Efficiëntie: vraag vóór het rooien 
toestemming aan de fabriek om de cichorei te rooien. Aarzel 
niet om contact op te nemen met de fabriek als u geen nieuws 

krijgt over de rooitoelating. Verwittig de fabriek zodra het 
rooien klaar is en geef aan of de cichorei al dan niet moet 
worden gereinigd. De fabriek wil voor dergelijke zaken de planters 
aanzetten om meer gebruik te maken van het computerportaal (via 
internet). Het ‘groene licht’ voor het rooien zal evenwel nog via sms 
worden verstuurd.

Hou ook rekening met de verplichting om Vegaplan gecertificeerd te 
zijn om te kunnen profiteren van de Premie voor Logistieke Efficiëntie.

Als gevolg van de zeer gemiddelde opbrengsten die worden 
verwacht, zal de campagne 2020 die rond 26 september begint (in 
plaats van 3 september in 2019) in totaal veel korter zijn dan in de 
voorgaande jaren en tot eind december duren.

De doorlopende receptie (24 uur per dag - behalve op zondag) is 
nog altijd van toepassing. Als gevolg van Covid was het nodig de 
werkomstandigheden in de receptie volledig te herzien (afscherming 
personeel, uitgestippelde looproutes,...).

In geval van leveringsproblemen kunt u de afgevaardigde van de 
plantersorganisatie in de fabriek (019 679 006) contacteren.

Alle planters die worden uitgenodigd om cichorei te telen in 2021, 
hebben het formulier ontvangen waarin gevraagd wordt naar hun 
inzaaiwens. Mocht u hierover meer uitleg nodig hebben, aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met uw landbouwkundige 
dienst. 

Poolse mededingingsautoriteit actief tegen 
suikerindustrie
De Poolse dienst voor competitie- en consumenten bescherming (UOKiK) heeft een 
procedure ingeleid tegen Pfeifer & Langen. Het beticht de Poolse tak van de Duitse 
suikerproducent van oneerlijke contractvoorwaarden. Eerder startte het UOKiK ook al 
een onderzoek tegen Südzucker Polska en gaat het ook de praktijken van andere 
suikerproducenten bekijken.

Pfeifer & Langen is één van de grootste suikerproducenten in Polen. De voorzitter het UOKiK maakt zich zor-
gen over de bepalingen in de contracten met de boeren, volgens welke de telers alleen zaden van Pfeifer & 
Langen mogen kopen. Als er andere zaden worden gebruikt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om te 
weigeren dergelijke bieten te kopen. “De activiteiten van Pfeifer & Langen beroven telers van hun vrijheid om 
zaden te kiezen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld een bepaalde grondsoort of lokale weersomstandigheden. 
Daarom startte ik een procedure over een vermoeden van oneerlijk gebruik van contractueel voordeel. Als er 
zaden van een andere bron worden gebruikt, zal het suikerconcern de bieten weigeren te accepteren, en dus 
zal al het harde werk van de boer verloren gaan”, zegt de voorzitter van UOKiK, Tomasz Chróstny.

Pfeifer & Langen kan een boete krijgen van maximaal 3 % van zijn omzet. 
Het is niet de eerste UOKiK-interventie op de suikermarkt. In 2019 heeft het Bureau een besluit uitgevaardigd 
waarin het Sudzucker Polska verplichtte om voor de landbouwers ongunstige praktijken te veranderen. “De 
bescherming van de Poolse landbouwers is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Bureau. Daar-
om heb ik naast de procedure tegen Pfeifer & Langen ook een onderzoeksprocedure ingeleid om na te gaan 
of andere suikerproducenten in Polen hun contractuele voordeel ten opzichte van de boeren niet op verge-
lijkbare wijze gebruiken”, aldus Tomasz Chróstny. 

Bron: BoerenBusiness, eigen berichtgeving

Egypte: regering 
verbiedt suikerinvoer 
gedurende 3 maanden
De Egyptische regering kondigde begin juni een drie 
maanden durend verbod aan op de invoer van ruwe 
en witte suiker om de binnenlandse suikerindustrie 
te beschermen tegen de lage wereldsuikerprijzen. 
Bij deze prijsniveaus laten de huidige kosten van de 
suikerproductie niet toe dat Egyptische suiker con-
curreert met de invoer van rietsuiker in andere 
landen.

De invoer van witte suiker is verboden, behalve voor 
suiker die nodig is voor farmaceutische producten, 
terwijl ingevoerde ruwe suiker het land niet kan 
binnenkomen zonder speciale toestemming. 

Frankrijk: Tereos 
ontvouwt ambities voor 
biologische suiker 
Tereos, de grootste Franse suikergroep, wil zijn 
gamma biologische producten uitbreiden en zijn 
eigen biologische suikerproductie lanceren. In 2019 
wordt de groep de eerste gecertificeerde biologische 
suikerproducent in Frankrijk op de site van Attin in 
Frankrijk. Ongeveer dertig biologische boeren 
hebben bijna 200 hectare biologische bieten gezaaid 
die tijdens de campagne 2019/20 werden verwerkt. 
Voor 2020/21 is in totaal 500 hectare gecontracteerd.

Deze nieuwe biologische bietensector bevestigt de 
expansie van Tereos in deze markt met de lancering 
in 2019/20 van andere biologische lijnen, waaronder 
biologisch suikerriet in Brazilië en Mozambique, 
volgens het rapport dat de groep in 2019/20 heeft 
gepubliceerd. 

Verenigd Koninkrijk: onrust bij bietentelers na 
invoering van nieuw invoerquotum voor rietsuiker
De bietentelers hebben hun bezorgdheid geuit over de invoering van een nieuw tariefcontingent van 260.000 
ton tegen nultarief voor ruwe suiker die vanaf 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, volgens de 
Eastern Daily Press.

De landbouwers in de regio East Anglia vrezen dat het nieuwe invoerquotum hen zal blootstellen aan oneerlijke 
concurrentie van minder gereguleerde buitenlandse producenten. Volgens de NFU, die de Britse landbouwers 
vertegenwoordigt, “zal het toestaan van belastingvrije toegang voor suiker uit welk land dan ook alleen maar 
schadelijk zijn voor de Britse producenten en de normen waaraan zij zich houden. Dit quotasysteem zal ook de 
preferentiële toegang die momenteel aan de ontwikkelingslanden wordt verleend, ondermijnen”.

Ongeveer de helft van de in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerde suiker wordt geproduceerd uit suikerbie-
ten en verwerkt in de vier fabrieken van British Sugar. 

Agrana plant suikerbiet - 
verwerking in Tulln te concentreren
De huidige teeltoppervlakte in Oostenrijk maakt een stroomlijning van de suikerproductie 
noodzakelijk. Dat betekent, na de komende campagne, het einde van de suikerfabriek 
van Leopoldsdorf.

De Raad van Bestuur van het Oostenrijkse Agrana AG keurde eind augustus de sluiting van de suikerbietenfa-
briek in Leopoldsdorf goed. De productie-activiteit wordt er na het einde van de komende campagne, in de-
cember 2020, stopgezet. Kort voor die beslissing waren er, door het beperkte teeltareaal, twijfels gerezen over 
de campagneactiviteiten in 2020 én in Tulln én in Leopoldsdorf. Commercieel gezien was het zinvol deze op 
beide locaties in Neder-Oostenrijk te behouden, en dit vanwege de gunstige vegetatieomstandigheden en de 
buitengewoon hoge opbrengsten van suikerbieten die als gevolg daarvan worden verwacht. Vanwege het 
bestaande areaal zal dit in de toekomst echter niet mogelijk zijn. Daarom besloot Agrana zich te concentreren 
op slechts één locatie. Als er medio november geen garanties worden gegeven voor een teeltoppervlak van 
ten minste 38.000 hectare, zal de sluiting van de locatie in Leopoldsdorf na afloop van de 2020-campagne 
onvermijdelijk zijn. De herstructureringskosten die met de definitieve sluiting gepaard gaan, worden vandaag 
ingeschat op maximum 35 miljoen euro. 

De suikerfabriek in Leopoldsdorf van het Oostenrijkse Agrana-concern, een dochteron-
derneming van Südzucker, zal haar deuren sluiten als de Oostenrijkse bieteninzaai tegen 
2021 niet 38.000 hectare bereikt.
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De groei en onkruidbestrijding verliep niet optimaal 
dit jaar en ook de oogst riskeert moeilijk te worden.

Verenigd Koningrijk : Tate & Lyle onthult milieu-
verplichtingen voor 2030
Eind mei kondigde de Britse groep Tate & Lyle, een raffinaderij van ruwe suiker, zijn nieuwe milieudoelstellin-
gen voor 2030 aan. Deze omvatten plannen om 100 procent van het afval te recyclen met als doel 75 procent 
te bereiken in 2025 en de CO2-uitstoot met 15 tot 30 procent te verminderen. Tate & Lyle wil ook het water-
verbruik met 15 procent verminderen tegen 2030. Om deze doelstellingen te bereiken, zal Tate & Lyle tegen 
2025 geen steenkool meer gebruiken. 
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Campagne TS
Het is de eerste keer in lange tijd dat TS met de campagne 
begint eind september. Met de heterogene opkomst van 
het voorjaar en de al even heterogene regenval zal deze 
late start meer dan positief zijn voor de bietengroei. De 
start van de campagne valt ook nog onder de dreiging 
van Covid-19: de fabriek heeft evenwel talrijke 
maatregelen genomen om de gezondheid van iedereen 
te waarborgen!

Fabrieksinfo
De ontvangst van de bieten begint op maandag 28 september en de 
fabriek gaat van start op 29 september. In tegenstelling tot de laatste 
twee campagnes zullen beide fabrieken op 100 procent van hun 
capaciteit starten. De planning is gebaseerd op een fabrieksproductie 
van 18.000 ton per dag voor Longchamps en 13.800 ton per dag voor 
Tienen. 

TS heeft enkele organisatorische veranderingen doorgevoerd, na het 
vertrek van twee medewerkers. De verdeling van de zones tussen de 
agronomen zal veranderen en het beheer van de receptie van Tienen en 
Longchamps zal samen met Sylvie Decaigny gebeuren.

Verwachtingen
De rendementsverwachtingen liggen binnen het gemiddelde van de 
laatste vijf jaar. De campagne zou rond 15 januari moeten eindigen. 
Wat betreft de bestellingen van nevenproducten blijven de planters 
prioritair en werden bijna alle vragen ingewilligd. Zoals elk jaar zullen er 
in de loop van de campagne aanpassingen worden aangebracht in 
functie van de evolutie van de opbrengsten.
Ook is er evenwicht tussen vraag en aanbod van bietenstaartjes en 
schuimaarde.

Bietenreceptie
Ieder jaar tijdens de intercampagne vergadert een technische 
commissie, bestaande uit uw vertegenwoordigers (planters, inspecteur 
en secretarissen) en TS, om het verloop van de campagne te evalueren 
en te bepalen of er technische wijzigingen moeten worden aangebracht. 
Dit jaar moeten er weinig veranderingen gebeuren. Het gaat vooral om 
enkele zeer technische vragen (stabiliteit weegschaal, windbescherming 
voor een weegbrug in Tienen, efficiëntere droging van de brijmenger...).

Elke campagne werft de bietenorganisatie een team van controleurs 
aan die de verschillende stadia van het bietenstaal in de tarra 
controleren. Voor Longchamps is het team identiek als bij de vorige 
campagne. In Tienen werkt al enkele jaren hetzelfde team, al is er wel 
een nieuwe controleur.

Covid-maatregelen
Als gevolg van het coronavirus heeft TS een hele reeks 
veiligheidsmaatregelen genomen. Deze  zijn essentieel om de veiligheid 
van het personeel in de fabriek te garanderen. Gezien het 
seizoensgebonden karakter van de sector, kan TS het zich niet 
veroorloven om zijn fabrieken te zien vertragen vanwege een uitbraak 
van het coronavirus. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de 
risico’s zoveel mogelijk te beperken. Deze campagne zal niet verlopen 
zoals we gewoon waren, maar het is de bedoeling om de gezondheid 
van iedereen te waarborgen.

Daarom moeten volgende specifieke maatregelen worden nageleefd:
- respect voor de coronabasisregel en bewaar 1,5 meter afstand tot 

anderen;
- handen wassen bij het binnenkomen en verlaten van de fabriek;
- het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra u uit uw 

voertuig stapt;
- de aanwezigheid van externe personen op het terrein wordt zoveel 

mogelijk geweerd: de toegang tot de verschillende kantoren van de 
landbouwkundige dienst is niet toegestaan voor bezoekers en 
onderaannemers; 

- voor de landbouwkundige dienst en de tarra zullen buitenloketten 
worden geïnstalleerd om bezoeken in de lokalen te voorkomen. 

Zelfvervoerders en chauffeurs zullen nog nadere instructies krijgen. Al 
deze informatie zal worden gebundeld in een specifieke folder voor elke 
fabriek.

Planters zullen helaas niet meer naar de receptie in het bureau van syn-
dicaat kunnen komen, omdat de lokalen gesloten zullen zijn voor exter-
ne personen. Wij blijven uiteraard altijd beschikbaar per telefoon en 
e-mail (zie kader).

Voor het overige blijven de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen 
uiteraard van kracht: 
- vergeet uw fluohesjes niet;
- verwittig de beveiliging als u verdachte situaties vaststelt;
- organiseer uw lading zodat u onderweg geen bieten verliest: de 

reputatie van de sector staat op het spel!
- blijf uit de buurt van het bietenkanaal; 
- bedek uw pulplading bij de uitgang;
- het is onder alle omstandigheden verboden om op de trede van de 

lader te stappen. De lader heeft altijd voorrang, hou dus visueel 
contact met de chauffeur.

Heb je vragen? Contacteer dan uw secretaris via e-mail van.dijck.eric@
gmail.com of gsm 0475/60.46.88  

Judith Braconnier
Secretaris Coco Haspengouw

Wereldmarkt: de prijs van suiker is teruggevallen tot onder de 300 euro
De prijs van witte suiker, die half augustus tot ongeveer 
315 euro per ton was gestegen, is in de eerste week van 
september opnieuw gezakt tot onder de 300 euro.

In de afgelopen maanden waren de wereldprijzen voor witte suiker op 
een stijgende lijn gekomen na de aankondiging van slechte 
oogstvoorspellingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Onder-
tussen heeft Covid-19 geleid tot een aanzienlijke daling van het verbruik 
en is de olieprijs gedaald. 

Terwijl de Internationale Suikerorganisatie (ISO) nog maar enkele 
maanden geleden een wereldsuikerdeficit van 9 miljoen ton voorspelde, 
heeft zij haar prognose voor het wereldsuikerdeficit in 2019/20 
drastisch verlaagd tot slechts 136.000 ton.

Prognose 2020/21
In 2020/21 zal de wereldproductie van suiker naar verwachting met 
2,3% stijgen tot 173,46 miljoen ton. Deze toename is vooral te danken 
aan een stijging van de Indiase suikerproductie van 27,2 miljoen ton 
naar 31,5 miljoen ton. Het mondiale suikerverbruik in 2020/21 wordt 
geschat op 174,19 miljoen ton, een stijging van 2,6% ten opzichte van 
het lage verbruik in 2019/20. Als gevolg daarvan schatte ISO op  
1 september een wereldsuikertekort van 724.000 metrische tonnen 
voor 2020/21.

Te veel ethanol in Brazilië, verhoogde sui-
kerproductie
Tegen deze achtergrond van lage suiker- en olieprijzen en de 
ineenstorting van de Braziliaanse munt heeft Brazilië het moeilijk en 
onder druk van de suikersector, de steunpilaar van de Braziliaanse 
economie, komt de regering in actie.

Om haar ethanolmarkt te beschermen en te proberen te concurreren 
met ethanol tegen benzine, heeft de Braziliaanse oliegroep Petrobras 
de benzineprijs in Brazilië verhoogd. Vervolgens besloot de regering 
een belasting van 20% te heffen op alle invoer van ethanol uit de 
Verenigde Staten en heeft zij het vorig jaar toegekende quotum van 700 
miljoen liter maïsethanol uit de Verenigde Staten niet verlengd.

Met de coronaviruscrisis is het verbruik van brandstoffen en dus van 
ethanol ingestort. Dit verklaart waarom Brazilië de verwerking van 
suikerriet heeft omgebogen naar de productie van suiker in plaats van 
naar de productie van ethanol. Alleen al in augustus werd bijna 48% van 
het suikerriet gebruikt voor de productie van suiker in plaats van 
ethanol, vergeleken met slechts 36% in dezelfde periode vorig jaar.

Stabiele Europese suikerprijzen
De Europese Commissie berekent elke maand de gemiddelde 
verkoopprijs van suiker in de EU. De prijs wordt twee maanden later 
gepubliceerd. Dit zijn prijzen af-fabriek. De gemiddelde verkoopprijs 
van witte suiker in de EU, inclusief het Verenigd Koninkrijk, bedroeg in 
juni 2020, 379 euro/ton, iets meer dan in mei 2020 (375 euro/ton). De 
prijs van juli 2020 zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de prijs 
van juni.

De ontwikkeling van de gemiddelde regionale prijzen is als volgt:
- Midden- en Noord-Europa: 380 €/ton (386 €/ton in mei 2020);
- West-Europa inclusief België: 367 €/ton (363 €/ton in mei 2020);
- Mediterraan Europa: 458 €/ton (453 €/ton in mei 2020). 
Volgens Platts-Kingsman bedroegen de spotprijzen voor witte suiker in 
West-Europa eind augustus 470 euro per ton. Deze prijzen hebben 
slechts betrekking op kleine hoeveelheden en omvatten de kosten van 
levering in een Europese haven, terwijl de door de Commissie waarge-

nomen prijzen prijzen af-fabriek en voor termijncontracten zijn. Ter ver-
gelijking: de (indicatieve) spotprijzen bedroegen in juni 400 euro. De 
belangrijkste huidige neerwaartse factoren zijn de daling van de con-
sumptie in de Europese Unie als gevolg van Covid-19 en het niveau van 
de Europese voorraden, die weliswaar laag, maar toch hoger zijn dan 
vorig jaar.

U mag gerust contact opnemen met uw syndicaat voor uw 
resultaten, eventuele klachten of meer informatie over de 
campagne.
Tienen: Noëlla Cornu: controletienen@gmail.com of 16/80.14.24 
of de voorzitter van het Fabriekscomité: Jef Cleiren (0475/620 577).
Longchamps: Cathy Charmant: secretariat.abw@cbb.be (nieuw 
telefoonnummer van het syndicaat: 081/510 241) of de 
voorzitter van het Fabriekscomité: Thierry Masson (0476/997 456)

Als gevolg van Covid-19 voerde TS een hele reeks 
veiligheidsmaatregelen in
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