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Suikerprijzen stagneren 

Vergeling bedreigt  
biet-suikersector
2

2
Halen rede  

en redelijkheid 
het?

Kort geoogst
Nederland: Cosun Beet Company (ex-Suiker Unie) heeft 
een applicatie ontwikkeld, het Beet Advice System 

(BAS) om te ondersteunen bij de teelt van suikerbieten. Dit  
gebeurde in samenwerking met Mendix, een dochteronderneming 
van het Siemens-concern. De app begeleidt de 9.000 Cosun-coöpera-
toren bij het analyseren en optimaliseren van de bietenteelt.

De suikerrietoogst van India kan in gevaar komen 
door COVID-19. Miljoenen migrerende werknemers die 

nodig zijn om het suikerriet te oogsten zouden uit angst voor de 
heropflakkering van het coronavirus kunnen wegblijv en uit India, 
aldus Reuters.

De Verenigde Staten verhogen hun invoerquotum 
voor Braziliaanse suiker met 80.000 ton. Volgens 

president Jair Bolsonaro zou dit “het eerste resultaat zijn van de 
onlangs geopende onderhandelingen tussen Brazilië en de VS 
voor de suiker- en alcoholsector”.

Waste-Lab, een Poolse start-up, verwerkt de bladeren 
en pulp van suikerbieten tot biologisch afbreek-

bare verpakkingen, zoals onder meer borden en verpakkings-
materiaal. De onderzoeksinspanningen waren vooral gericht op 
de bladeren van suikerbiet, het meest voorkomende land -
bouwafval in Polen. De materialen die bij dit proces ontstaan  
kunnen dienen als alternatief voor niet-afbreekbare kunststoffen.

Verenigde Staten: enkele honderden bietentelers 
in Minnesota en Noord-Dakota vrezen een tekort 

aan arbeidskrachten als gevolg van de COVID-19-dreiging. De 
landbouwers zullen meer dan 4.000 mensen nodig hebben 
voor de oogst die start in oktober.

Nordzucker: bietencontracten 2021 ondertekend. 
Het aantal producenten is met 8 procent gedaald, maar 

het totale tonnage is vrijwel gelijk, wat betekent dat de telers 
gemiddeld hogere leveringsrechten hebben gecontracteerd. 
Voor 2021 werd op meer dan de helft van het contractbedrag  
ingetekend via een driejarig contract met vaste prijs. In totaal 
werd bijna 90 procent van de hoeveelheid voor 2022 en een 
groot deel voor 2023 al onderschreven in het kader van de 
meerjarencontracten.

De FAO voorspelt voor de komende tien jaar een 
daling van de wereldvoedselprijzen. Aan het begin 

van de periode is het de inkomensdaling als gevolg van de 
COVID-crisis die zou moeten leiden tot een daling van de voedsel-
consumptie, wat zal wegen op de landbouwprijzen. Vervolgens, 
zal zelfs als de consumptie weer begint te stijgen als gevolg van 
de bevolkingsgroei, deze worden gecompenseerd door een  
productie die nog sneller zal toenemen dankzij innovatie en  
opbrengsttoename: nieuwe variëteiten, nieuwe technologieën,...
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EDITO2

Nieuwe federale regering: halen rede en redelijkheid het?

We hebben er liefst zestien maanden moeten op wachten, 
maar we hebben eindelijk een volwaardige federale regering. 

Die moet uiteraard een heel brede waaier aan beleidsdomeinen 
aanpakken, maar als CBB keken we natuurlijk bijzonder uit naar wat 
over landbouw, milieu en biodiversiteit zou beslist worden.

In de ruim tachtig bladzijden van het regeerakkoord vonden we 
enkele paragrafen terug met hoopgevende, maar tegelijk nogal 
vage intenties.

Zo wil de federale regering, in overleg met de gewesten, haar 
nationale biodiversiteitsstrategie afstemmen op de Europese 
plannen ter zake en ook de Green Deal. Los van de inhoud van die 
laatste, stellen we met genoegen vast dat België dus niet anders wil 
handelen, of, erger nog, verder wil gaan dat wat de Europese Unie 
en de andere lidstaten doen.

Verder lezen we dat België ook de Europese handelsakkoorden wil 
aftoetsen aan de negatieve impact die deze bij de handelspartners 
met zich meebrengen. Wanneer er sprake is van het opleggen van 
milieu- en duurzaamheidsstandaarden daarbij, kan je moeilijk 
anders dan denken aan de lopende Mercosur-ratificatie…

Op verschillende plaatsen in de tekst verwijst men ook naar 
wetenschappelijke inzichten bij het innemen van standpunten in 
dossiers. Dat is onder meer het geval voor plantenveredeling en 
voor genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s). De CBB juicht 
toe dat op die manier heel uitdrukkelijk gekozen wordt voor een 
objectivering van debatten rond gewasbeschermingsmiddelen 
(zie ook de passage uit het regeerakkoord in onderstaand artikel 
over de vergelingsziekte).

Het is immers al te gemakkelijk om op ideologische basis 
gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te 
houden met de beschikbaarheid van alternatieven. Het is 
onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de 
beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie 
zijn, in de kou gelaten worden. Het regeerakkoord opent andere 
perspectieven en pleit voor overleg, met oog voor de competitiviteit 
van de Belgische (landbouw)bedrijven en voor het stimuleren van 
innovatie.

De eerste lakmoesproef komt voor minister Clarinval wanneer het 
dossier van de noodtoelating in het jaar 2021 voor neonicotinoïden, 
waarvoor het Bieteninstituut een onderbouwde argumentatie 
indiende, binnen enkele weken op zijn bureau belandt. Hij kan de 

bietentelers op die manier, op korte termijn, een 
middel geven om tegen te vergelingsziekte te strijden omdat 
hiervoor slechts op langere termijn andere wapens ter beschikking 
zullen komen. In een aantal buurlanden, zoals Frankrijk, heeft de 
regering die boodschap al begrepen en mogen onze collega’s op 
een werkbare noodtoelating hopen.

Terwijl wij voor dit cruciale lobbydossier onze contacten vernieuwd 
maar onverminderd voortzetten, wensen we u, en onze industriële 
partners van de suikerfabricage, ondertussen een goede 
voortzetting van de campagne toe!

Peter Haegeman,  Marcel Jehaes, 
Secretaris-generaal CBB Voorzitter CBB

ACTUALITEIT2

Vergelingsziekte bedreigt suikerbiet/bietsuiker-filière:  
een dringende opdracht voor de nieuwe minister van Landbouw
Bij het begin van de bietencampagne van de twee in 
België actieve suikergroepen zijn vele ogen gericht op 
de impact van het vergelingsvirus dat tijdens het 
groeiseizoen ongeveer 85% van de percelen in meer of 
mindere mate aangetast heeft. Bij gebrek aan 
alternatieven om op korte termijn de landbouwkundige 
en klimatologische uitdagingen aan te gaan, pleiten 
Subel en CBB voor een nieuwe noodtoelating voor 
neonicotinoïden.

Dat telers en suikerfabrikanten met een bang hart kijken naar de impact 
van de vergelingsziekte bewijzen onder meer de bijkomende 
proefrooingen die “last minute” nog door het Bieteninstituut maar ook 
Tiense Suiker gebeurden. Daaruit blijkt dat het suikergehalte van de 
bieten wel degelijk significant lager kan liggen dan mocht er geen 
vergelingsziekte zijn.

Dit heeft alles te maken met het sterk beperkt gebruik van 
neonicotinoïden en de weersomstandigheden de voorbije maanden. 
Hierdoor konden de luizen die drager zijn van het virus, zich sterker dan 
voorheen doorzetten en gelige vlekken op vele percelen veroorzaken 
(zie foto’s).

De opmars van het vergelingsvirus kan op korte termijn enkel gestuit 
worden door het gebruik van omhuld zaad opnieuw mogelijk te maken. 
Die knoop van een “noodtoelating” moet de nieuwe minister van 
Landbouw, David Clarinval (MR) doorhakken, na advies van een 
erkenningscomité bestaande uit ambtenaren.

Wat zegt het regeerakkoord ?
Als kapstok daarbij zal de minister uiteraard het regeerakkoord nemen. 
We laten u even meelezen: “Zij [de Regering dus] zal in het grootste deel 
van haar handelen uitgaan van de science-based methode en rekening 
houden met het voorzorgsbeginsel. Alle producten waarvan vermoed 
wordt dat zij een gevaar voor de gezondheid, de biodiversiteit en het 
leefmilieu inhouden, moeten worden onderzocht op die 
wetenschappelijke basis en in overleg met de betrokken sectoren om 
de nadelige sociaaleconomische gevolgen te beperken. De regering 
realiseert een ambitieus reductieplan voor pesticides met bijzondere 
aandacht voor de Belgische (landbouw)bedrijven zodat deze niet in een 

concurrentieel nadelige positie worden gebracht. Verder zal in overleg 
met de bevoegde deelstaten innovatie die erop gericht is het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen te vervangen en te beperken, 
worden gestimuleerd vanuit een resoluut streven naar steeds meer 
milieuvriendelijkheid en respect voor de gezondheid, in het bijzonder 
voor wat betreft de producten die onder het landbouwbeleid vallen.”

Ook CBB vraagt een open dialoog met 
(federaal) beleid
Deze passage mag zeker vaag maar ook veelbelovend genoemd 
worden. We hopen dan ook zo vlug mogelijk in dialoog te kunnen gaan 
met kersvers landbouwminister Clarinval om onze argumenten en 
vragen te verduidelijken en te onderbouwen.

Het standpunt van de bietsuiker-filière is duidelijk, net als de vragen aan 
de federale en regionale beleidsmakers :
- 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 ma-
ken 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. 

Met een foto genomen op 14 september door een 
drone is de gewasschade door vergelingsziekte 
duidelijk waarneembaar in een veld in Boëlhe 
(foto KBIVB)

Talrijke gele plekken in een perceel in Corroy-le-
Château op 10 september (foto KBIVB)



Project voor samenwerking en integratie 
SZVG/SOPABE-T in fases

Toenemende investering van SOPABE-T in Südzucker
(kopen van aandelen)

Sterkere integratie van SOPABE-T in de structuren van SZVG:
lid/leden van de Toezichtsraad van SZVG

Sterkere integratie van SOPABE-T in de structuren van SZVG:
bietentelers spreken met één stem tegen Südzucker

(voor steeds langere periodes)

2019 2020 2021-2023                 2024-…
1

Tijdschema
I. 2020 II. 2021 III. 2022-2023 IV. 2024-…
10 M€ + 10 (7) M€ + 17 M€ + … M€

(participeren)
Stemrechten Stemrechten

 SZVG
Stemrechten
 SZVG

Stemrechten
 SZVG

2 waarnemers
+ bilaterale contacten

1 waarnemer
+ 1 lid

2 leden 2 leden

Einde: 
30/06/2020 + 6 m.

Einde: 
op 30/06/(2021)
(opzeg: 6 maanden)

Einde: 
eind van het jaar
(opzeg: 3 jaar,
1 jaar in geval van 
aankondiging van 
sluiting of verkoop van 
2 fabrieken TS)

2
Verloving Huwelijk

3PARTICIPATIE TS

SOPABE-T: ledenkringen over aanwending obligatieleningen komen eraan

Binnen enkele maanden zullen de leden van SOPABE-T zich definitief moeten uitspre-
ken over de definitieve bestemming van de obligatieleningen die een deel van hun 

participatie in Tiense Suiker uitmaken. 

Concreet zullen hun collega-bietplanters van de Raad van bestuur hen een tweevoudig voorstel doen: ten 
eerste, verder investeren in aandelen van Südzucker en, ten tweede, de samenwerking met de Duitse biet-
planters uitbouwen. Ongeveer twee jaar geleden werd beslist om hiermee, dus met investeren én samenwer-
ken, van start te gaan.

In deze en volgende edities van De Bietplanter zullen we u informeren over de achtergrond van dit alles en u ook 
uitnodigen deel te nemen aan de ledenkringen van SOPABE-T, rekening houdend met de corona-spelregels.

De participatie
Na de overname van Tiense Suiker door Südzucker begin jaren 1990 begonnen de Belgische bietplanters die 
aan de Tiense suikerfabrikant leverden, te participeren in het kapitaal van de Tiense Suiker met 0,5 euro per 
ton bieten per jaar, net zoals hun Duitse collega’s. Dit gebeurde door een afdracht op de bietenprijs tussen 
1992 en 1996. Met de fondsen die uit die participatie voortkwamen, heeft Sopabe-T 1.200.000 aandelen van 
de nv Tiense Suiker aangekocht. Dat leverde een aandeel van 0,6 % in het kapitaal van Tiense Suiker op en ook 
een zitje in de Raad van bestuur ervan.

Vervolgens, tussen 1997 en 2015, gebeurde de participatie door de planters onder de vorm van obligatielenin-
gen en werden die bedragen geleend aan TS. Het is over het eindelijke gebruik van deze obligatieleningen,  
die ondertussen aan SOPABE-T zijn terugbetaald, dat nu moet beslist worden vóór 31 januari 2021.

De grote principes van investering en samenwerking
Begin 2019 werd beslist een investerings- en samenwerkingstraject op te starten. Drie grote deeltrajecten 
liggen aan de basis daarvan.

Het eerste is het uitbouwen van een investering van SOPABE-T in het kapitaal van Südzucker, de Duitse moe-
dermaatschappij van Tiense Suiker. Dat gebeurt door de aankoop van Südzucker-aandelen op de beurs, of 
erbuiten.

Het tweede deeltraject is een steeds verdere integratie van SOPABE-T in de structuren van de meerderheids-
aandeelhouder SZVG, de Zuid-Duitse vennootschap voor bietenparticipatie, en dus in feite de evenknie van 
SOPABE-T. Hiermee versterkt en vervoegt SOPABE-T de Duitse planters die vandaag al meer dan 59% van het 
Südzucker-kapitaal in handen hebben.

Het derde en laatste luik van het traject is een concreet gevolg van het tweede. Duitse en Belgische bietplan-
ters zullen voor steeds langere periodes met één enkele stem spreken tegenover het management en op de 
Algemene vergaderingen van Südzucker.

Hoe verloopt de concrete uitwerking ervan?
De investering en samenwerking gebeurt stapsgewijze en wordt daarbij telkens belangrijker en intenser. We 
nemen u even mee doorgeen de verschillende fazen.

De eerste fase slaat op het lopende jaar, 2020. Daarin werden al Südzucker-aandelen gekocht. SOPABE-T 
kreeg in 2019 groen licht van de coöperanten om hiervoor een eerste schijf van de vroegere obligatieleningen 
aan TS, te gebruiken.

SOPABE-T is eigenaar van de aandelen. Het stemrecht in de Algemene vergadering van Südzucker dat ermee 
verbonden is, kan SOPABE-T vrijelijk uitoefenen. Tegelijkertijd kregen de Belgische planters twee waarnemers 
binnen de Toezichtsraad van SZVG. Die Toezichtsraad is de Duitse naam voor het bestuursorgaan van een 
vennootschap en dus vergelijkbaar met de Belgische Raad van bestuur.

De tweede fase situeert zich in 2021. SOPABE-T zal dan verder investeren in Südzucker. Dit gebeurt nog steeds 
vanuit die eerste schijf, net zoals in de eerste fase. Er zijn echter twee belangrijke veranderingen te noteren. 
Ten eerste, engageert SOPABE-T zich ertoe mee te stemmen met SVZG in de Algemene Vergadering van Süd-
zucker. Hierdoor kan het zich aansluiten bij de bijna 60% aandelen die SZVG bezit van Südzucker. Dat gebeurt 
naar analogie met de Oostenrijkse aandeelhouders die ongeveer 10% van het kapitaal in handen hebben.
Om mee te kunnen bepalen hoe er gestemd wordt, krijgt SOPABE-T – en dat is een tweede verandering – een 
volwaardige zetel binnen de Toezichtsraad van SZVG, en behoudt het één van de twee waarnemersmandaten.

Zoals eerder aangegeven beslisten de obligatiehouders in 2019 om die eerste en tweede fase te doorlopen. 
Toen al werd een verdere investering en samenwerking in het vooruitzicht gesteld.  We noemden die eerste 
twee fases toen, met een knipoog, een “verloving”. Diezelfde obligatiehouders moeten nu formeel goedkeuren 
dat ook fase 3 en 4 aangevat worden. Fundamenteel liggen die in het verlengde van de eerste twee fases. 
Symbolisch zou je nu over een “huwelijk” kunnen spreken …

Zo beslaat de derde fase in principe de jaren 2022 en 2023. Tijdens die periode wordt het tweede resterende 
pakket uit de obligatieleningen ingezet om verder Südzucker-aandelen te verwerven.
Parallel daarmee krijgt het waarnemersmandaat binnen de SZVG-Toezichtsraad een “upgrade” naar een vol-
waardig lidmaatschap. Hierdoor kan SOPABE-T haar stem sterker laten klinken bij discussies over de strategi-
sche opties die Südzucker volgens de meerderheidsaandeelhouders zou moeten kiezen.

Omdat het hier inderdaad om strategische keuzes gaat die ook op langere termijn hun impact hebben, werd 
afgesproken dat het opzeggen van de samenwerking meer tijd in beslag moet nemen. De opzegtermijn zal 
dus op 3 jaar komen te liggen. Hierop vroeg en verkreeg SOPABE-T echter twee uitzonderingen, die de opzeg-
termijn telkens tot 1 jaar verkorten. Een eerste uitzondering vormt een eventuele sluiting van de twee fabrie-
ken in België, een tweede uitzondering zou de verkoop van Tiense Suiker door Südzucker zijn. In beide geval-
len heeft een samenwerking geen enkele relevantie meer.

Een vierde fase die in 2024 zal aanvangen, voorziet dat SOPABE-T verder kan investeren in het kapitaal van 
Südzucker. Dat zal echter bijkomende middelen vergen, of, met andere woorden, een nieuwe participatie-in-
spanning. Het is duidelijk dat dit sterk zal afhangen van de economische en  marktsituatie van de bietsuiker-
activiteit. 

In een aansluitend artikel in de volgende Bietplanter gaan we dieper in op de motieven van de Raad 
van bestuur van SOPABE-T om de verderzetting én versterking van dit project ter goedkeuring aan de 

ledenkringen voor te leggen.

Beide fabrieken Tiense Suiker opgestart
De campagne TS begon op maandag 28 september. De 
fabrieken draaien langzaam, maar zonder grote 
problemen. Op het moment van schrijven, een week na 
het begin van de campagne, verloopt de oogst moeilijk 
door de regen van eind september en draaien de 
fabrieken nog niet op volle toeren omdat gevreesd 
wordt voor een tekort aan bieten.  In de receptie zijn er 
momenteel geen problemen en staan onze controleurs 
opnieuw paraat!

Resultaten
Er zit blijkbaar meer onkruid in de stalen in vergelijking met de voorbije 
jaren. Het aantal niet-conforme bieten is wel laag, wat de afgelopen drie 

jaar niet zo was. Het heeft waarschijnlijk te maken met andere 
oogstomstandigheden. Zoals verwacht is het suikergehalte vrij hoog. 

Judith Braconnier,  
Secretaris Fédé-RT

U mag gerust contact opnemen met uw syndicaat voor wat 
betreft uw resultaten, eventuele klachten of meer informatie over 
de campagne.
Tienen: Noëlla Cornu: controletienen@gmail.com of 016/80.14.24 

of de voorzitter van het Fabriekscomité: Jef Cleiren (0475/620 577).

Van 28/09  
t.e.m. 02/10 TNN LNG TS

Suikergehalte 17,85°Z 18,02°Z 17,94°Z

Grondtarra 3,99 % 6,40 % 5,26 %

Plantaardige tarra 0,13 % 0,08 % 0,10 %

NCB 6 6 6

2020 2021 2022



EUROPEES BELEID4

De door de Europese Commissie voorgestelde van boer tot bord-strategie baart zorgen 
Volgens de nieuwe van-boer-tot-bord-strategie moet 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden 
gehalveerd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot extra kosten 
voor de landbouwsector. De bietsector, met al erg krap-
pe marges, wordt geconfronteerd met stijgende pro-
ductiekosten om de virale vergelingsziekte te bestrijden 
zonder neonicotinoïden en met grote opbrengstverlie-
zen in sommige gebieden.

CIBE-STANDPUNT OVER DE VAN-BOER-TOT-
BORD-STRATEGIE
De bietenplanters willen binnen de doelstellingen van de van-boer-tot-
bord-strategie kunnen blijven werken en vragen dat er voldoende reke-
ning wordt gehouden met hun situatie.

Ter voorbereiding van de conclusies van de Europese Landbouwraad 
over de van-boer-tot-bord-strategie heeft CIBE, die de Europese bieten-
planters vertegenwoordigt, haar zienswijze kenbaar gemaakt. De be-
langrijkste punten ervan worden hierna samengevat.

De economische impact bepalen van de 
kostenstijgingen voor landbouwbedrijven 
De milieuambities van de van-boer-tot-bord-strategie zullen kostenver-
hogingen veroorzaken en aanpassingen van de landbouwbedrijven ver-
gen. De afschaffing of niet-verlenging van werkzame stoffen in gewasbe-
schermingsmiddelen (GBM) betekent een rendemenstverlies voor de 
landbouwers (kleinere oogst en hogere kosten). CIBE vraagt daarom dat 
een studie wordt gemaakt over de economische gevolgen van deze stra-
tegie en dat middelen beschikbaar worden gesteld voor de landbouwers 
die hun kosten zullen zien stijgen.

Wat de suikerbietsector betreft, is het duidelijk dat de opbrengsten zullen 
dalen, aangezien de planters nu al lage hoeveelheden pesticiden gebrui-
ken. Als gevolg daarvan zal de bevoorradingszekerheid van de suikerfa-
brieken en de rendabiliteit van de hele sector in gevaar komen. 

Deze compromissen moeten naar behoren worden beoordeeld en in aan-
merking worden genomen. De afschaffing van neonicotinoïden in de 
bietenzaadomhulling laat dit duidelijk zien. Tijdens de campagnes 2019 
en 2020 werden talrijke velden in Frankrijk, België, Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk getroffen door de virale vergelingsziekte. Een dergelijke 
vroege besmetting met zulke grote gevolgen was tot nu toe ongezien. 
Voor de meest getroffen gebieden wordt verwacht dat de opbrengstver-
liezen meer dan 40 procent zullen bedragen. De extra kosten worden ge-
schat op gemiddeld 80 tot 100 euro per ha voor een totaal verlies van 
1.000 euro per ha, wat de economische levensvatbaarheid van sommige 
bedrijven in het gedrang brengt. Er moet worden voorzien in financiële 
compensatie voor de landbouwers zodat zij het hoofd kunnen bieden aan 
deze risico’s en schade die rechtstreeks verband houden met de regelge-
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De van-boer-tot-bord-strategie is het credo van de 
Europese Commissie van Ursula von der Leyen, die de 
landbouw-, gezondheid-, voedsel- en milieukwesties 
samen wil aanpakken.



Op 11 en 12 februari 2020 vond in Brussel het 77e IIRB-congres plaats. 270 deel-
nemers uit verschillende sectoren (onderzoeksinstituten, fabrikanten, producen-
ten, kwekers, vertegenwoordigers van de fytosanitaire industrie, kunstmest-
stoffen en bietenmachines) en verschillende landen namen deel aan dit congres . 

Het IIRB-congres was verdeeld in 7 sessies : 

• Optimaliseren van suikerbieten in de context van klimaatverandering  

• Tools & technologie  

• De teeltaanleg van de suikerbieten optimaliseren 

• De suikerbietteelt in een post-neonicotinoïde wereld 

• Beheersen van bladziekten : cercospora 

• Veredelen voor de toekomstige uitdagingen van de suikerbietenteelt aan te 
gaan 

• Een open sessie. 

Inleidende sessie: optimaliseren van de suikerbietenteele in een 
context van klimaatverandering 

In de eerste sessie hebben de sprekers de bietenteelt in het veranderende klimaat letterlijk 
en figuurlijk omkaderd. 

Rekening houdend met veranderingen in temperatuur en neerslag tot 2100, simuleerde 
Carolyne Dürr (INRA, Frankrijk) met behulp van gewasmodellen de effecten van klimaatver-
andering op zaaidata, kieming en opkomst in het veld, alsook de schietersneiging. De effec-
ten van een pessimistisch model lijken beperkt tot 2060, maar na 2061 zou de temperatuur 
van het zaaibed met 2°C kunnen stijgen, wat de kieming bevordert, maar met een toene-
mend watertekort. Daarentegen laat de cumulatieve regenval het niet toe om de zaaidata 
aanzienlijk te vervroegen. In haar interventie traceert Elisabeth Lacoste (CIBE, Brussel) de 
verandering in de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Het verdwijnen van 
producten gaat tegenwoordig sneller dan het verschijnen van nieuwe oplossingen, of dit nu 
chemisch, mechanisch of zelfs technologisch is. Maar hebben we de mogelijkheden om deze 
oplossingen te ontwikkelen binnen een gekend regelgevend kader met de nodige onder-
steuning? In deze context hebben de kwekers een belangrijke rol te spelen. De beschikbare 
‘genetische bronnen’ moeten in een zeer hoog tempo gephenotypeerd worden om de zoek-
tocht naar oplossingen voor huidige en toekomstige biotische en abiotische stress te ver-
snellen. Maar om dit te bereiken zijn aanzienlijke investeringen nodig. De regionale prestatie 
van de bieten zal worden bepaald door de beschikbaarheid van water.  Water- en hittestress 

zal de productieregio's beïnvloeden, waardoor robuuste en productieve variëteiten nodig 
zijn. 

Efficiëntie van watergebruik staat centraal in studies aan de Universiteit van Nottingham. De 
dosering van Koolstof13 in de bladeren maakt het mogelijk deze efficiëntie te meten en kan 
worden verklaard door het aantal huidmondjes in de bladeren. Rassen die op deze basis 
worden geselecteerd, kunnen een uitgangspunt zijn voor een beter watergebruik. 

Barbara Manderyck (IRBAB) toont ons de uitdagingen van de onkruidbestrijding van de biet 
in deze veranderende wereld. De veranderingen gaan snel, zowel vanuit het oogpunt van 
regelgeving, politiek en milieu. Nieuwe kant-en-klare oplossingen, zowel chemisch als me-
chanisch, moeten worden ontwikkeld en vereisen ook technologische innovaties. 

Paul Tauvel (ITB) sluit de presentaties af met de biologische biet: een andere benadering van 
de bietenteelt op alle gebieden. 

Sessie : Tools & technologie 

Online platvormen om gemakkelijk informatie te verzamelen en te delen zitten in de lift. 
Verschillende onderzoekscentra, waaronder het ITB in Frankrijk en het BBR0 in het Verenigd 
Koninkrijk, zette hun schouders onder projecten waar men o.a. managementstrategieën 
vergeleek. Telers kunnen hun informatie online ingeven en zo onderling managementstrate-
gieën vergelijken. Door de toenemende beschikbaarheid van dergelijke online platvormen 
kunnen in de toekomst meer velden geanalyseerd worden en kan een beter advies gegeven 
worden.  

Hiernaast groeit ook de interesse om sensoren in het veld te gebruiken met als doel plaats 
specifieke informatie online beschikbaar te maken. Het IRS in Nederland onderzocht de mo-
gelijkheid om temperatuur- en vochtigheidssensoren in het veld te gebruiken om het beste 
tijdstip voor de fungicidebehandeling van Cercospora en Stemphylium te bepalen. Deze 
studie wees uit dat de sensoren een gelijkaardig resultaat konden behalen dan wanneer 
fungicide behandelingen werden afgestemd op basis van monitoring van bladziekten.  

Heel wat technologieën komen ter beschikking van onderzoekers waardoor het gebruik van 
drones, robots, X-ray tomografie, thermische beeldvorming etc. binnen de mogelijkheden 
vallen. Zulke technologieën laten bijvoorbeeld toe om het effect van bodembedekkers op de 
bodemstructuur te onderzoeken . 

Sessie : teeltaanleg  

In deze sessie wordt het accent gelegd bij de kiemeigenschappen en de veldopkomst. Een 
belangrijke screening van genotypes werd in het AKER project in Frankrijk uitgevoerd (D. 
Demilly, GEVES). Met behulp van het platform PHENOTYPIC werden phenotypes met een 
betere tolerantie voor kieming bij 5°C geïdentificeerd, die soms ook een beter gedrag heb-
ben bij à 10 of 20 °C. Daarentegen werd er geen relatie gevonden tussen de kieming bij kou-
de temperaturen en de jonge wortelgroei. 

Debbie Sparkes (Univ. Nottingham) legt een duidelijk verband tussen de veldopkomst en de 
fysische eigenschappen van het kiembed. Aan de hand van X-stralen werd de porositeit en 
de schikking van de poriën in het zaaibed onderzocht. Alhoewel er een belang moet worden 
gehecht aan de grootte van de poriën, is het vooral de connectiviteit tussen deze die de kie-
ming en de veldopkomst beïnvloeden. De opbrengst daarentegen hangt voor een groot deel 
af van de structuur in de diepere bodem.  

De opbrengst hangt eveneens af van het aantal planten en van de onderlinge afstand tussen 
de planten. H-J. Koch (IfZ, Göttingen) heeft rijafstanden variërend tussen 30 en 90 cm bestu-
deerd, met het behoud van eenzelfde plantenaantal (compensatie in de rij). Als er een daling 
is van de opbrengst in de eerste groeifase voor de rijafstand van 90 cm, is dit niet meer het 
geval later in het seizoen omdat de groei gecompenseerd wordt door het ‘boordeffect’ met 
laterale licht instraling op de planten. Bredere rijenafstanden zouden in enkele gevallen gun-
stig zijn zoals voor het schoffelen en oogsten, maar negatief in erosiegevoelige percelen en 
in velden met veel kieming van onkruid. 

Sessie : de suikerbietenteelt in een post-neonicotinoïde wereld 

Het verbod op neonicotinoïden in de pillering van suikerbietenzaad heeft een sterke impact 
op de bescherming van suikerbieten tegen boven- en ondergrondse plaaginsecten. Tijdens 
deze sessie werden de resultaten gepresenteerd van de toegenomen samenwerking tussen 
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dosering van Koolstof13 in de bladeren maakt het mogelijk deze efficiëntie te meten en kan 
worden verklaard door het aantal huidmondjes in de bladeren. Rassen die op deze basis 
worden geselecteerd, kunnen een uitgangspunt zijn voor een beter watergebruik. 

Barbara Manderyck (IRBAB) toont ons de uitdagingen van de onkruidbestrijding van de biet 
in deze veranderende wereld. De veranderingen gaan snel, zowel vanuit het oogpunt van 
regelgeving, politiek en milieu. Nieuwe kant-en-klare oplossingen, zowel chemisch als me-
chanisch, moeten worden ontwikkeld en vereisen ook technologische innovaties. 

Paul Tauvel (ITB) sluit de presentaties af met de biologische biet: een andere benadering van 
de bietenteelt op alle gebieden. 

Sessie : Tools & technologie 

Online platvormen om gemakkelijk informatie te verzamelen en te delen zitten in de lift. 
Verschillende onderzoekscentra, waaronder het ITB in Frankrijk en het BBR0 in het Verenigd 
Koninkrijk, zette hun schouders onder projecten waar men o.a. managementstrategieën 
vergeleek. Telers kunnen hun informatie online ingeven en zo onderling managementstrate-
gieën vergelijken. Door de toenemende beschikbaarheid van dergelijke online platvormen 
kunnen in de toekomst meer velden geanalyseerd worden en kan een beter advies gegeven 
worden.  

Hiernaast groeit ook de interesse om sensoren in het veld te gebruiken met als doel plaats 
specifieke informatie online beschikbaar te maken. Het IRS in Nederland onderzocht de mo-
gelijkheid om temperatuur- en vochtigheidssensoren in het veld te gebruiken om het beste 
tijdstip voor de fungicidebehandeling van Cercospora en Stemphylium te bepalen. Deze 
studie wees uit dat de sensoren een gelijkaardig resultaat konden behalen dan wanneer 
fungicide behandelingen werden afgestemd op basis van monitoring van bladziekten.  

Heel wat technologieën komen ter beschikking van onderzoekers waardoor het gebruik van 
drones, robots, X-ray tomografie, thermische beeldvorming etc. binnen de mogelijkheden 
vallen. Zulke technologieën laten bijvoorbeeld toe om het effect van bodembedekkers op de 
bodemstructuur te onderzoeken . 

Sessie : teeltaanleg  

In deze sessie wordt het accent gelegd bij de kiemeigenschappen en de veldopkomst. Een 
belangrijke screening van genotypes werd in het AKER project in Frankrijk uitgevoerd (D. 
Demilly, GEVES). Met behulp van het platform PHENOTYPIC werden phenotypes met een 
betere tolerantie voor kieming bij 5°C geïdentificeerd, die soms ook een beter gedrag heb-
ben bij à 10 of 20 °C. Daarentegen werd er geen relatie gevonden tussen de kieming bij kou-
de temperaturen en de jonge wortelgroei. 

Debbie Sparkes (Univ. Nottingham) legt een duidelijk verband tussen de veldopkomst en de 
fysische eigenschappen van het kiembed. Aan de hand van X-stralen werd de porositeit en 
de schikking van de poriën in het zaaibed onderzocht. Alhoewel er een belang moet worden 
gehecht aan de grootte van de poriën, is het vooral de connectiviteit tussen deze die de kie-
ming en de veldopkomst beïnvloeden. De opbrengst daarentegen hangt voor een groot deel 
af van de structuur in de diepere bodem.  

De opbrengst hangt eveneens af van het aantal planten en van de onderlinge afstand tussen 
de planten. H-J. Koch (IfZ, Göttingen) heeft rijafstanden variërend tussen 30 en 90 cm bestu-
deerd, met het behoud van eenzelfde plantenaantal (compensatie in de rij). Als er een daling 
is van de opbrengst in de eerste groeifase voor de rijafstand van 90 cm, is dit niet meer het 
geval later in het seizoen omdat de groei gecompenseerd wordt door het ‘boordeffect’ met 
laterale licht instraling op de planten. Bredere rijenafstanden zouden in enkele gevallen gun-
stig zijn zoals voor het schoffelen en oogsten, maar negatief in erosiegevoelige percelen en 
in velden met veel kieming van onkruid. 

Sessie : de suikerbietenteelt in een post-neonicotinoïde wereld 

Het verbod op neonicotinoïden in de pillering van suikerbietenzaad heeft een sterke impact 
op de bescherming van suikerbieten tegen boven- en ondergrondse plaaginsecten. Tijdens 
deze sessie werden de resultaten gepresenteerd van de toegenomen samenwerking tussen 

77ste IIRB congres: het optimaliseren van de suikerbietenteelt 
in een context van klimaatverandering 

 André Wauters, Kathleen Antoons, Sanne Torfs 

Het 77ste Congres van het IIRB heeft 270 onderzoekers en leden van de bietenwereld verenigd 
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Het IIRB-congres was verdeeld in 7 sessies : 
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• Beheersen van bladziekten : cercospora 

• Veredelen voor de toekomstige uitdagingen van de suikerbietenteelt aan te 
gaan 

• Een open sessie. 
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context van klimaatverandering 

In de eerste sessie hebben de sprekers de bietenteelt in het veranderende klimaat letterlijk 
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Carolyne Dürr (INRA, Frankrijk) met behulp van gewasmodellen de effecten van klimaatver-
andering op zaaidata, kieming en opkomst in het veld, alsook de schietersneiging. De effec-
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Europese instituten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken-Zweden en België) om 
alternatieve strategieën te vinden. De samenwerking heeft zich de afgelopen twee jaar gefo-
cust rond 3 thema's: bodeminsecten, bladluizen, vergelingsziekte en rastolerantie voor virale 
vergelingsziekte. 

In eerste instantie werd de nadruk gelegd op de efficiëntie van insecticidenbehandelingen 
tegen bodeminsecten, meer bepaald bietenkevers. Anne-Lisbet Hansen (NBR) benadrukte 
dat Force 10g zaadbehandeling de enige toegestane controlemethode is om schade door 
ondergrondse insecten te beperken. Bovendien hebben de bladinsecticiden die werden 
toegepast om de talrijke bietenkevers onder controle te houden, in alle uitgevoerde proeven 
niet geleid tot een verhoging van de suikeropbrengst.  

Vervolgens werden het effect van nieuwe insecticiden en toepassingsstrategieën voor de 
bestrijding van bladluizen en virale vergeling, evenals de monitoring van bladluizen en virale 
vergeling in twee interventies uiteengezet. Frederic Boyer (ITB) heeft aangetoond dat virus-
sen die behoren tot de groep van de poliovirussen, d.w.z. zwak vergelingsvirus (BMYV en 
BChV), volgens de monitoring het meest frequent lijken te zijn in Europa. Sterk vergelingsvi-
rus (BYV) is geïdentificeerd, maar op een lager niveau. Zouden we de komende jaren dezelf-
de trends zien? Of zal de prevalentie van sterke vergeling toenemen? 

Elma Raaijmakers (IRS) benadrukte dat om virale vergeling te bestrijden een combinatie van 
middelen moet worden toegepast: hygiënemaatregelen, waarschuwingsdienst, selectieve 
insecticidenbehandelingen…  

Genetische selectie wordt ook gezien als een complementair instrument om de rendements-
verliezen als gevolg van vergeling te beperken. André WAUTERS vatte de eerste proeven 
samen die door de verschillende Europese instituten werden uitgevoerd om de rassentole-
rantie en/of de rassenresistentie tegen verschillende soorten virussen te evalueren. De resul-
taten zijn veelbelovend. Er blijven echter veel openstaande vragen over de methode die 
moet worden toegepast om de tolerantie van deze rassen te testen. 

 

Deze sessie werd afgesloten met een presentatie van Herbert Eigner (Agrana) over een nieu-
we plaag: de snuitkever. De larven van de snuitkever graven galerijen in de kop en de wortel. 
De galerijen zijn toegangspoorten voor verrotting. Deze snuitkever is een veel voorkomende 
plaag in bietenteeltgebieden met een continentaal klimaat. Met de klimaatverandering lijkt 
zijn aanwezigheid niet langer beperkt te blijven tot alleen deze regio's.  

Sessie : Cercospora 

De cercospora-bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door Cercospora beticola. Deze ziekte 
komt in vele landen voor waaronder ook in Amerika en Europe. Aangezien Cercospora ook in 
die landen tot grote verliezen kan lijden, werden verschillende onderzoekpistes ter bestrij-
ding van Cercospora op het IIRB congres aangekaart door Amerikaanse en Duitse onderzoe-
kers. 

In Duitsland en Amerika ondervindt men een verminderde werkzaamheid van verschillende 
fungicide behandelingen. Onderzoekers van het IfZ in Duitsland hebben daarom verschillen-
de fungicide behandelingen getest. Het beste resultaat bij een hoge cercospora-druk kon 
bekomen worden met de combinatie van een contactfungicide met triazolen en thiofanaat-
methyl (niet erkend in België). Triazolen behoren tot de groep van de “demthylation inhibi-
tors” (DMI’s) welke bij veelvuldig gebruik, gevoelig zijn voor resistentie. Deze resistentie is te 
wijten aan verschillende mutaties in Cersospora. Wanneer men deze resistenties moleculair 
kan detecteren, kan men nauwkeuriger monitoren. De “U.S. department of agriculture” in 
Amerika (USDA) onderzocht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor deze resistenties. 
Monitoring voor resistente schimmels is heel belangrijk. Telers kunnen daardoor tijdig geïn-
formeerd worden of er al dan niet resistentie schimmelpopulaties aanwezig zijn in hun vel-
den en of de werkzaamheid van bepaalde middelen daardoor in het gedrang kan komen. 
Wanneer resistentie optreedt kan er beter gekozen worden voor een product met een ande-
re werkwijze.  

Er wordt hiernaast ook heel wat onderzoek uitgevoerd naar nieuwe suikerbietenrassen die 
resistent zijn tegen Cersospora beticola. Deze rassen worden dan vergeleken met klassieke 
rassen. Om de Cercospora ziektedruk laag te houden zijn verschillende fungicide behande-
lingen nodig. Uit onderzoek blijkt dat, zelfs bij resistente suikerbieten het opportuun is om 
verschillende fungicidebehandelingen uit te voeren.  

In de strijdt tegen Cercospora wordt ook het beste tijdstip voor een fungicide behandeling 
onderzocht. Onderzoekers van het IfZ in Duitsland gingen na of behandelingen beter werk-
ten wanneer deze werden afgestemd op het aantal sporen van de schimmel dat werd terug 
gevonden in de lucht. In de huidige ziektewaarschuwingsmodellen wordt nog geen reke-
ning gehouden met het inoculum-niveau dat wordt terug gevonden in luchtstalen. Met be-
hulp van moleculaire methoden kan men het aantal sporen in de lucht kwantificeren. Eerste 
testen hebben de behandelingen op basis van de bereikte drempel t.o.v. behandelingen bij 
een sporenvlucht vergeleken. Het wijst erop dat een behandeling niet alleen de ziektedruk 
maar eveneens de sporenvluchten gaat verminderen. Een combinatie van een eerste behan-
deling uitgevoerd bij de eerste symptomen gevolgd door een behandeling op bais van spo-
renvluchten lijkt interessant. 

Panel sessie : veredelen voor de toekomstige uitdagingen van de 
suikerbietenteelt aan te gaan 

Tijdens deze paneldiscussie kon elke kweker zijn visie voorstellen van de belangrijke toekom-
stige uitdagingen van de teelt.  Als gemeenschappelijke uitdaging waarop actief moet ge-
werkt worden, is de veredeling naar rastolerantie voor vergelingsziekte en abiotische stress. 

Open sessie 

De eerste spreker geeft het bilan van 20 jaren beproevingen met minimale grondbewerking 
in Frankrijk. Als de resultaten van de veldopkomst en de opbrengst bij niet-kerende bodem-
bewerking variabeler zijn tussen de jaren, worden deze verschillen kleiner met de tijd, ook 
dankzij de evolutie van het materiaal. Het globale koolstofbilan lijkt wel niet beïnvloed te zijn 
door de techniek. 

Twee uiteenzettingen betreffen de bewaring van bieten. Er wordt eerst een overzicht gege-
ven van studies die op verschillende genetica werden uitgevoerd om te begrijpen waarom 
het bewaringsgedrag verschilt. De genetica’s werden bestudeerd met het oog op de celei-
genschappen, op moleculaire basis maar ook de genenexpressies. Een COBRI samenwerking 
heeft gewerkt op de samenstelling van de bietenwortel en het effect op de bewaring : de 
textuur van de wortel wordt bekeken met zijn capaciteit voor compressie van de wortel. 

Poster sessie 

Tijdens het congres werden 89 zeer interessante posters voorgesteld in de diverse domeinen 
van het onderzoek et teelttechniek. Deze sessie laat toe om nauwe contacten te creëren 
tussen onderzoekers en zijn een bron voor samenwerking en toekomstige ontwikkelingen. 

Het KBIVB heeft 5 posters met volgende them’s voorgesteld : 

Het gebruik van anti-driftdoppen met het behoud van een efficiënte onkruidbestrijding (Ronald 
Euben) 

Het beheersen van de plagen in België dankzij het waarnemingsnetwerk en de waarschuwings-
dienst (Kathleen Antoons, Françoise Vancutsem, Johan Keleman & André Wauters) 

Het beproeven van de rassentolerantie voor vergelingsziekte met verschillende inoculatiemetho-
den (André Wauters & Kathleen Antoons) 

Zilverziekte in bieten veroorzaakt door de bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae in de 
suikerbietenproeven in België (André Wauters) 

De zaadkwaliteit van Beta vulgaris testen onder laboratoriumomstandigheden om de veldop-
komst te voorspellen (Sylvie Ducournau & André Wauters) 

De tolerantie van nieuwe genetica voor vergelingsziekte virus(sen) wordt in veldproe-
ven bestudeerd sinds 2018 in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2019 in diverse Europese 
landen waaronder België  (Foto : BBRO) 
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methyl (niet erkend in België). Triazolen behoren tot de groep van de “demthylation inhibi-
tors” (DMI’s) welke bij veelvuldig gebruik, gevoelig zijn voor resistentie. Deze resistentie is te 
wijten aan verschillende mutaties in Cersospora. Wanneer men deze resistenties moleculair 
kan detecteren, kan men nauwkeuriger monitoren. De “U.S. department of agriculture” in 
Amerika (USDA) onderzocht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor deze resistenties. 
Monitoring voor resistente schimmels is heel belangrijk. Telers kunnen daardoor tijdig geïn-
formeerd worden of er al dan niet resistentie schimmelpopulaties aanwezig zijn in hun vel-
den en of de werkzaamheid van bepaalde middelen daardoor in het gedrang kan komen. 
Wanneer resistentie optreedt kan er beter gekozen worden voor een product met een ande-
re werkwijze.  

Er wordt hiernaast ook heel wat onderzoek uitgevoerd naar nieuwe suikerbietenrassen die 
resistent zijn tegen Cersospora beticola. Deze rassen worden dan vergeleken met klassieke 
rassen. Om de Cercospora ziektedruk laag te houden zijn verschillende fungicide behande-
lingen nodig. Uit onderzoek blijkt dat, zelfs bij resistente suikerbieten het opportuun is om 
verschillende fungicidebehandelingen uit te voeren.  

In de strijdt tegen Cercospora wordt ook het beste tijdstip voor een fungicide behandeling 
onderzocht. Onderzoekers van het IfZ in Duitsland gingen na of behandelingen beter werk-
ten wanneer deze werden afgestemd op het aantal sporen van de schimmel dat werd terug 
gevonden in de lucht. In de huidige ziektewaarschuwingsmodellen wordt nog geen reke-
ning gehouden met het inoculum-niveau dat wordt terug gevonden in luchtstalen. Met be-
hulp van moleculaire methoden kan men het aantal sporen in de lucht kwantificeren. Eerste 
testen hebben de behandelingen op basis van de bereikte drempel t.o.v. behandelingen bij 
een sporenvlucht vergeleken. Het wijst erop dat een behandeling niet alleen de ziektedruk 
maar eveneens de sporenvluchten gaat verminderen. Een combinatie van een eerste behan-
deling uitgevoerd bij de eerste symptomen gevolgd door een behandeling op bais van spo-
renvluchten lijkt interessant. 

Panel sessie : veredelen voor de toekomstige uitdagingen van de 
suikerbietenteelt aan te gaan 

Tijdens deze paneldiscussie kon elke kweker zijn visie voorstellen van de belangrijke toekom-
stige uitdagingen van de teelt.  Als gemeenschappelijke uitdaging waarop actief moet ge-
werkt worden, is de veredeling naar rastolerantie voor vergelingsziekte en abiotische stress. 

Open sessie 

De eerste spreker geeft het bilan van 20 jaren beproevingen met minimale grondbewerking 
in Frankrijk. Als de resultaten van de veldopkomst en de opbrengst bij niet-kerende bodem-
bewerking variabeler zijn tussen de jaren, worden deze verschillen kleiner met de tijd, ook 
dankzij de evolutie van het materiaal. Het globale koolstofbilan lijkt wel niet beïnvloed te zijn 
door de techniek. 

Twee uiteenzettingen betreffen de bewaring van bieten. Er wordt eerst een overzicht gege-
ven van studies die op verschillende genetica werden uitgevoerd om te begrijpen waarom 
het bewaringsgedrag verschilt. De genetica’s werden bestudeerd met het oog op de celei-
genschappen, op moleculaire basis maar ook de genenexpressies. Een COBRI samenwerking 
heeft gewerkt op de samenstelling van de bietenwortel en het effect op de bewaring : de 
textuur van de wortel wordt bekeken met zijn capaciteit voor compressie van de wortel. 

Poster sessie 

Tijdens het congres werden 89 zeer interessante posters voorgesteld in de diverse domeinen 
van het onderzoek et teelttechniek. Deze sessie laat toe om nauwe contacten te creëren 
tussen onderzoekers en zijn een bron voor samenwerking en toekomstige ontwikkelingen. 

Het KBIVB heeft 5 posters met volgende them’s voorgesteld : 

Het gebruik van anti-driftdoppen met het behoud van een efficiënte onkruidbestrijding (Ronald 
Euben) 

Het beheersen van de plagen in België dankzij het waarnemingsnetwerk en de waarschuwings-
dienst (Kathleen Antoons, Françoise Vancutsem, Johan Keleman & André Wauters) 

Het beproeven van de rassentolerantie voor vergelingsziekte met verschillende inoculatiemetho-
den (André Wauters & Kathleen Antoons) 

Zilverziekte in bieten veroorzaakt door de bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae in de 
suikerbietenproeven in België (André Wauters) 

De zaadkwaliteit van Beta vulgaris testen onder laboratoriumomstandigheden om de veldop-
komst te voorspellen (Sylvie Ducournau & André Wauters) 

De tolerantie van nieuwe genetica voor vergelingsziekte virus(sen) wordt in veldproe-
ven bestudeerd sinds 2018 in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2019 in diverse Europese 
landen waaronder België  (Foto : BBRO) 

André Wauters stelt de onderzoeken voor die door de Europese instituten worden uitgevoerd 
om de tolerantie van rassen tegen vergelingsziekte te testen. 

Europese instituten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken-Zweden en België) om 
alternatieve strategieën te vinden. De samenwerking heeft zich de afgelopen twee jaar gefo-
cust rond 3 thema's: bodeminsecten, bladluizen, vergelingsziekte en rastolerantie voor virale 
vergelingsziekte. 

In eerste instantie werd de nadruk gelegd op de efficiëntie van insecticidenbehandelingen 
tegen bodeminsecten, meer bepaald bietenkevers. Anne-Lisbet Hansen (NBR) benadrukte 
dat Force 10g zaadbehandeling de enige toegestane controlemethode is om schade door 
ondergrondse insecten te beperken. Bovendien hebben de bladinsecticiden die werden 
toegepast om de talrijke bietenkevers onder controle te houden, in alle uitgevoerde proeven 
niet geleid tot een verhoging van de suikeropbrengst.  

Vervolgens werden het effect van nieuwe insecticiden en toepassingsstrategieën voor de 
bestrijding van bladluizen en virale vergeling, evenals de monitoring van bladluizen en virale 
vergeling in twee interventies uiteengezet. Frederic Boyer (ITB) heeft aangetoond dat virus-
sen die behoren tot de groep van de poliovirussen, d.w.z. zwak vergelingsvirus (BMYV en 
BChV), volgens de monitoring het meest frequent lijken te zijn in Europa. Sterk vergelingsvi-
rus (BYV) is geïdentificeerd, maar op een lager niveau. Zouden we de komende jaren dezelf-
de trends zien? Of zal de prevalentie van sterke vergeling toenemen? 

Elma Raaijmakers (IRS) benadrukte dat om virale vergeling te bestrijden een combinatie van 
middelen moet worden toegepast: hygiënemaatregelen, waarschuwingsdienst, selectieve 
insecticidenbehandelingen…  

Genetische selectie wordt ook gezien als een complementair instrument om de rendements-
verliezen als gevolg van vergeling te beperken. André WAUTERS vatte de eerste proeven 
samen die door de verschillende Europese instituten werden uitgevoerd om de rassentole-
rantie en/of de rassenresistentie tegen verschillende soorten virussen te evalueren. De resul-
taten zijn veelbelovend. Er blijven echter veel openstaande vragen over de methode die 
moet worden toegepast om de tolerantie van deze rassen te testen. 

 

Deze sessie werd afgesloten met een presentatie van Herbert Eigner (Agrana) over een nieu-
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Deze sessie werd afgesloten met een presentatie van Herbert Eigner (Agrana) over een nieu-
we plaag: de snuitkever. De larven van de snuitkever graven galerijen in de kop en de wortel. 
De galerijen zijn toegangspoorten voor verrotting. Deze snuitkever is een veel voorkomende 
plaag in bietenteeltgebieden met een continentaal klimaat. Met de klimaatverandering lijkt 
zijn aanwezigheid niet langer beperkt te blijven tot alleen deze regio's.  

Sessie : Cercospora 

De cercospora-bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door Cercospora beticola. Deze ziekte 
komt in vele landen voor waaronder ook in Amerika en Europe. Aangezien Cercospora ook in 
die landen tot grote verliezen kan lijden, werden verschillende onderzoekpistes ter bestrij-
ding van Cercospora op het IIRB congres aangekaart door Amerikaanse en Duitse onderzoe-
kers. 

In Duitsland en Amerika ondervindt men een verminderde werkzaamheid van verschillende 
fungicide behandelingen. Onderzoekers van het IfZ in Duitsland hebben daarom verschillen-
de fungicide behandelingen getest. Het beste resultaat bij een hoge cercospora-druk kon 
bekomen worden met de combinatie van een contactfungicide met triazolen en thiofanaat-
methyl (niet erkend in België). Triazolen behoren tot de groep van de “demthylation inhibi-
tors” (DMI’s) welke bij veelvuldig gebruik, gevoelig zijn voor resistentie. Deze resistentie is te 
wijten aan verschillende mutaties in Cersospora. Wanneer men deze resistenties moleculair 
kan detecteren, kan men nauwkeuriger monitoren. De “U.S. department of agriculture” in 
Amerika (USDA) onderzocht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor deze resistenties. 
Monitoring voor resistente schimmels is heel belangrijk. Telers kunnen daardoor tijdig geïn-
formeerd worden of er al dan niet resistentie schimmelpopulaties aanwezig zijn in hun vel-
den en of de werkzaamheid van bepaalde middelen daardoor in het gedrang kan komen. 
Wanneer resistentie optreedt kan er beter gekozen worden voor een product met een ande-
re werkwijze.  

Er wordt hiernaast ook heel wat onderzoek uitgevoerd naar nieuwe suikerbietenrassen die 
resistent zijn tegen Cersospora beticola. Deze rassen worden dan vergeleken met klassieke 
rassen. Om de Cercospora ziektedruk laag te houden zijn verschillende fungicide behande-
lingen nodig. Uit onderzoek blijkt dat, zelfs bij resistente suikerbieten het opportuun is om 
verschillende fungicidebehandelingen uit te voeren.  

In de strijdt tegen Cercospora wordt ook het beste tijdstip voor een fungicide behandeling 
onderzocht. Onderzoekers van het IfZ in Duitsland gingen na of behandelingen beter werk-
ten wanneer deze werden afgestemd op het aantal sporen van de schimmel dat werd terug 
gevonden in de lucht. In de huidige ziektewaarschuwingsmodellen wordt nog geen reke-
ning gehouden met het inoculum-niveau dat wordt terug gevonden in luchtstalen. Met be-
hulp van moleculaire methoden kan men het aantal sporen in de lucht kwantificeren. Eerste 
testen hebben de behandelingen op basis van de bereikte drempel t.o.v. behandelingen bij 
een sporenvlucht vergeleken. Het wijst erop dat een behandeling niet alleen de ziektedruk 
maar eveneens de sporenvluchten gaat verminderen. Een combinatie van een eerste behan-
deling uitgevoerd bij de eerste symptomen gevolgd door een behandeling op bais van spo-
renvluchten lijkt interessant. 

Panel sessie : veredelen voor de toekomstige uitdagingen van de 
suikerbietenteelt aan te gaan 

Tijdens deze paneldiscussie kon elke kweker zijn visie voorstellen van de belangrijke toekom-
stige uitdagingen van de teelt.  Als gemeenschappelijke uitdaging waarop actief moet ge-
werkt worden, is de veredeling naar rastolerantie voor vergelingsziekte en abiotische stress. 

Open sessie 

De eerste spreker geeft het bilan van 20 jaren beproevingen met minimale grondbewerking 
in Frankrijk. Als de resultaten van de veldopkomst en de opbrengst bij niet-kerende bodem-
bewerking variabeler zijn tussen de jaren, worden deze verschillen kleiner met de tijd, ook 
dankzij de evolutie van het materiaal. Het globale koolstofbilan lijkt wel niet beïnvloed te zijn 
door de techniek. 

Twee uiteenzettingen betreffen de bewaring van bieten. Er wordt eerst een overzicht gege-
ven van studies die op verschillende genetica werden uitgevoerd om te begrijpen waarom 
het bewaringsgedrag verschilt. De genetica’s werden bestudeerd met het oog op de celei-
genschappen, op moleculaire basis maar ook de genenexpressies. Een COBRI samenwerking 
heeft gewerkt op de samenstelling van de bietenwortel en het effect op de bewaring : de 
textuur van de wortel wordt bekeken met zijn capaciteit voor compressie van de wortel. 

Poster sessie 

Tijdens het congres werden 89 zeer interessante posters voorgesteld in de diverse domeinen 
van het onderzoek et teelttechniek. Deze sessie laat toe om nauwe contacten te creëren 
tussen onderzoekers en zijn een bron voor samenwerking en toekomstige ontwikkelingen. 

Het KBIVB heeft 5 posters met volgende them’s voorgesteld : 

Het gebruik van anti-driftdoppen met het behoud van een efficiënte onkruidbestrijding (Ronald 
Euben) 

Het beheersen van de plagen in België dankzij het waarnemingsnetwerk en de waarschuwings-
dienst (Kathleen Antoons, Françoise Vancutsem, Johan Keleman & André Wauters) 

Het beproeven van de rassentolerantie voor vergelingsziekte met verschillende inoculatiemetho-
den (André Wauters & Kathleen Antoons) 

Zilverziekte in bieten veroorzaakt door de bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae in de 
suikerbietenproeven in België (André Wauters) 

De zaadkwaliteit van Beta vulgaris testen onder laboratoriumomstandigheden om de veldop-
komst te voorspellen (Sylvie Ducournau & André Wauters) 

De tolerantie van nieuwe genetica voor vergelingsziekte virus(sen) wordt in veldproe-
ven bestudeerd sinds 2018 in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2019 in diverse Europese 
landen waaronder België  (Foto : BBRO) 

André Wauters stelt de onderzoeken voor die door de Europese instituten worden uitgevoerd 
om de tolerantie van rassen tegen vergelingsziekte te testen. 
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ondergrondse insecten te beperken. Bovendien hebben de bladinsecticiden die werden 
toegepast om de talrijke bietenkevers onder controle te houden, in alle uitgevoerde proeven 
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de trends zien? Of zal de prevalentie van sterke vergeling toenemen? 
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André Wauters stelt de onderzoeken voor die door de Europese instituten worden uitgevoerd 
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Nederland: minister van Volks-
gezondheid gekant tegen suiker-
belasting 
De Nederlandse regering zal in de nabije toekomst geen belasting op 
suiker invoeren omdat de effectiviteit van een dergelijke maatregel nog 
niet is bewezen en er andere afspraken zijn gemaakt met voedingsmid-
delenbedrijven over het verlagen van suiker in frisdranken, aldus minis-
ter van Volksgezondheid Paul Blokhuis. 

Wereldwijd hebben 43 landen een of andere vorm van suikerbelasting 
ingevoerd, waaronder tien EU-landen. De Nederlandse minister werd 
aangespoord om hetzelfde te doen om zwaarlijvigheid onder kinderen 
en volwassenen een halt toe te roepen.

De drankenindustrie in Nederlands is al akkoord gegaan om de hoeveel-
heid calorieën in frisdranken tegen 2025 met 30 procent te verminderen 
ten opzichte van 2012. 
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De campagne in Oreye
Tijdens de week van 21 september ontving en verwerkte 
Orafti de eerste oogst biologische cichorei in haar ge-
schiedenis. Op 28 september begon de fabriek met de 
ontvangst van de traditionele cichorei. De campagne 
draait er nu op volle toeren.

De grillige weersomstandigheden die we gekend hebben dit jaar, ma-
ken het werk in de velden aan het begin de campagne behoorlijk lastig. 
De grond is na de droogte van de voorbije maanden zeer droog en hard, 
wat het rooien bemoeilijkt.

De rooiproblemen en de lagere opbrengsten zouden kunnen leiden tot 
teleurstellende resultaten. Van bij het begin van de campagne analyse-
ren uw vertegenwoordigers de rooi- en leveringssituatie, samen met de 
vertegenwoordigers van de fabriek en het opvolgingscomité (plan-

ters-fabriek). We blijven tot het eind van de campagne de situatie op de 
voet volgen.  

Mocht u problemen opmerken in verband met uw levering, aarzel niet 
contact op te nemen met de vertegenwoordiger van uw organisatie in 
de fabriek (tel. 019/67 90 06) of met het secretariaat van de organisatie 
via opco@skynet.be.

Hou voor de rooi in 2020 rekening met de basisregels voor het verkrij-
gen van de Premie voor Logistieke Efficiëntie: 
- voor het rooien toestemming vragen aan de fabriek om de cichorei te 

rooien;
- niet aarzelen om contact op te nemen met de fabriek als u geen 

nieuws krijgt over de rooitoelating;
- de fabriek verwittigen zodra het rooien klaar is en laat weten of de 

cichorei al dan niet moet worden gereinigd. 

De fabriek wil voor dergelijke zaken de planters aanzetten om meer ge-
bruik te maken van het computerportaal (via internet). Het ‘groene licht’ 
voor het rooien zal evenwel nog via sms worden verstuurd.

Omdat slechts een gemiddelde opbrengst wordt verwacht, zal de cicho-
reicampagne niet lang duren en waarschijnlijk al vóór Kerstmis afge-
rond zijn.

Alle planters die worden uitgenodigd om cichorei te telen in 2021, heb-
ben ondertussen het formulier ontvangen waarin gevraagd wordt naar 
hun inzaaiwens. Mocht u hierover meer uitleg wensen, neem dan gerust 
contact op met uw landbouwkundige dienst. 

Verenigd Koninkrijk: raadpleging 
over de opening van een nieuw 
invoercontingent voor rietsuiker
Suikerproducenten worden door de National Farmers Union (NFU) ge-
vraagd te reageren op een overheidsraadpleging en een e-mail te stu-
ren naar hun parlementslid om de Britse suikerindustrie te beschermen.

In september 2020 heeft het Department for International Trade een 
consultatie geopend over het nieuwe rechtenvrije invoercontingent 
voor rietsuiker. Dit quotum, dat openstaat voor alle landen, zal zorgen 
voor extra toegang tot de Britse markt voor rietsuiker die waar dan ook 
ter wereld wordt geteeld en die vaak wordt geproduceerd met behulp 
van landbouwpraktijken die volgens de NFU in het Verenigd Koninkrijk 
als illegaal zouden worden beschouwd.

De NFU is van mening dat de opening van een rechtenvrij tariefcontin-
gent voor de invoer van rietsuiker de concurrentie op de suikermarkt zal 
verstoren en de preferentiële toegang voor ontwikkelingslanden zal 
ondermijnen. De raadpleging loopt tot 5 oktober. 

Strube organiseert eerste inno-
vatiedag voor de suikerbietteelt

Op 18 september jongstleden organiseerde het veredelingsbedrijf 
Strube voor het eerst de Sugarbeet Innovation Day in Söllingen 
(Duitsland) om de duurzame en innovatieve projecten van het bedrijf te 
presenteren. 

Er werden twee veldrobots voorgesteld. De PhenoFieldBot, een robot 
die in het zaadkwaliteitsonderzoek wordt ingezet om de combinatie 
van genetica en de zaadkwaliteit in het veld exact en nauwkeurig te 
beschrijven en de BlueBob, een prototype voor een elektrisch 
aangedreven, autonoom werkende veldrobot te gebruiken als 
mechanische onkruidbestrijding in volledige percelen suikerbieten en 
dit vanaf het kiemlobstadium tot het sluiten van de rijen. Deze robot is 
uitgerust met statisch schoffelgereedschap tussen de rijen maar ook 
met een aangedreven schoffelinstrument voor in de rijen. Het principe 
van deze onkruidbestrijding is gebaseerd op het onderscheid maken in 
real time tussen onkruid en bieten en dit in een zeer vroeg stadium.

Strube presenteerde daarnaast ook de geautomatiseerde en 
gepatenteerde testprocedure voor 4D-phenotyping, de PhenoTest. De 
Phenotest controleert onder laboratoriumomstandigheden de 
kiemkracht en de opkomstsnelheid van jonge zaailingen en een nieuwe 
smartphone-app CercoSpot, om in de toekomst cercospora-aantasting 
waar te nemen. 

Het gebruik van NIRS-analyse op het mobiele analyselaboratorium van 
de BlueMobil werd eveneens voorgesteld. De bunkers van de 
bietenrooiers, die zijn omgebouwd tot bietenlaboratoria, leveren 
betrouwbare diensten en zorgen voor snelle resultaten voor de telers 
van de duizenden percelen uit heel Europa. 

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van 
Strube (strube.net/blog/). 

Ierland: suikerheffing levert  
minder op dan verwacht
In 2019 heeft de suikerheffing in Ierland 33 miljoen euro opgebracht, 
wat ongeveer 2 miljoen euro minder is dan de 35 miljoen euro aan 
inkomsten die het Ierse ministerie van Financiën jaarlijks verwacht. In 
2018 werd 16,3 miljoen euro geïnd en voor 2020 heeft de heffing tot nu 
toe slechts 20,5 miljoen euro opgeleverd. Een van de redenen van de 
lagere inkomsten is dat sommige bedrijven in de drankensector de 
samenstelling van hun producten herzien om het suikergehalte te 
beperken.

De Ierse suikerbelasting werd op 1 mei 2018 ingevoerd. Er werd 0,30 
euro per liter geheven op dranken met meer dan 8 gram suiker per 
100 ml en 0,20 euro per liter op dranken met 5 tot 8 gram suiker per 
100 ml. 

Südzucker : kortere campagne  
in Offenau
De campagne 2020/21 zal in de fabriek van Offenau in Baden-Württem-
berg korter zijn door de lagere opbrengsten als gevolg van de droogte, 
de vergelingsziekte en het probleem van de bieten met een laag suiker-
gehalte. 

Als reactie op het probleem van de lage suikergehaltes geldt in Ba-
den-Württemberg vanaf deze campagne een speciale regeling: voor 
alle planters met een gemiddeld bietsuikergehalte van minder dan 16 
procent wordt het bietsuikergehalte verhoogd tot het fabrieksgemid-
delde. Deze regeling moet de producenten stimuleren om niet te stop-
pen met de bietenteelt. 

Om de bietenbevoorrading en het concurrentievermogen van de sui-
kerfabriek op peil te houden, zou er 4.000 tot 5.000 ha extra bieten moe-
ten worden geteeld, moeten er nieuwe planters worden aangetrokken 
en zijn meer aantrekkelijke bietenprijzen noodzakelijk. 

Verenigd Koninkrijk: 
noodvergunning voor neonico-
tinoïden gevraagd zoals in België
Door de aanzienlijke opbrengstverliezen als gevolg van de 
vergelingsziekte, vragen de Britse planters ook een tijdelijke 
versoepeling van de regels voor het gebruik van neonicotinoïden. De 
Britse milieuminister George Eustice steunde de verzoeken hieromtrent 
en verklaarde dat de neonicotinoïden volgens de huidige regels kunnen 
worden gebruikt om de virale vergelingsziekte te bestrijden.

Het Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd met de laagste 
suikerproductie in vijf jaar. Naast droogte en vergeling vertonen de 
bietenvelden meer roest en cercospora als gevolg van de natte 
weersomstandigheden in augustus en de daaropvolgende warme 
temperaturen. De percelen die het zwaarst getroffen zijn door de 
vergelingsziekte en waarvan het potentieel zeer beperkt is, zouden 
eerst worden geoogst. 

Minder Australische suiker op de 
wereldmarkt
Australië zal volgend seizoen (2020/21) minder suiker uitvoeren. Hier-
door zullen de suikerprijzen op de wereldmarkt stijgen. Australië is de 
vierde exporteur na Brazilië, Thailand en India. De Amerikaanse land-
bouwraad in Canberra meldt in een rapport over de Australische suiker-
sector dat het suikerriet te lijden heeft onder de droogte. De productie 
blijft steken op 4,3 miljoen ton. Slechts 3,4 miljoen ton is beschikbaar 
voor de export. Het is de kleinste hoeveelheid in zeven jaar. Volgens de 
landbouwraad wordt de export ook gedrukt doordat er minder vraag is 
naar suiker op de wereldmarkt als gevolg van COVID-19. 

De BlueBob is uitgerust met statisch schoffelge-
reedschap tussen de rijen maar ook met een 
aangedreven schoffelinstrument voor in de rijen.
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Wereldmarkt opnieuw in evenwicht 
Door de COVID-19-pandemie houdt de Internationale Suikerorganisatie (ISO) voor de 
campagne 2019/20 rekening met een sterke daling van het wereldsuikerverbruik (in 
de orde van grootte van 2,1 miljoen ton). Maar Brazilië heeft door de lagere vraag naar 
brandstof, zijn ethanolproductie sterk verminderd om veel meer suiker te produceren 
(+56 procent ten opzichte van vorig jaar). Deze twee situaties hebben geleid tot een 
sterke afname van het verwachte mondiale suikertekort voor 2019/20: het werd terug-
gebracht tot 136.000 ton, tegenover de 9,3 miljoen ton die de ISO in mei had verwacht. 
Door het nieuwe evenwicht hebben de prijzen voor witte suiker op de wereldmarkt, 
die al meer dan twee jaar niet boven het niveau van 300 euro per ton zijn uitgekomen, 
zich enigszins weten te stabiliseren. 

Voor 2020/21 verwacht ISO een wereldwijd tekort van 724.000 ton dankzij een heropleving van het wereldver-
bruik, die wordt geschat op 2,6 procent tot 174,19 miljoen ton. De productie daarentegen zou slechts met  
2,3 procent toenemen tot 173,46 miljoen ton. ISO schrijft deze mogelijke productiestijging toe aan de verho-
ging van de Indiase productie tot 31,5 miljoen ton, vergeleken met 27,2 miljoen ton in 2019. Deze toename 
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de productie in Brazilië tot 34,7 miljoen ton, in verge-
lijking met 37,4 miljoen ton in 2019/20.

EU-suikermarkt: EU netto-importeur in 2020/21?
De EU stevent af op een daling van de productie als gevolg van de droogte en de ontwikkeling van onder meer 
de vergelingsziekte. Vooral grote EU-producenten zoals Frankrijk en Duitsland zijn hiervan het slachtoffer. De 
twee Franse suikerreuzen Tereos en Cristal Union hebben aangekondigd dat als gevolg van de droogte en de 
virale vergeling, de bietenopbrengst afneemt met 15 procent (tussen 10 en 50 procent, afhankelijk van de re-
gio). Ook Südzucker houdt rekening met kortere campagnes door de lagere bietenopbrengst.

In haar laatste raming van de suikervoorzieningsbalans heeft de Europese Commissie de suikerproductie 
2020/21 naar beneden bijgesteld tot 16,7 miljoen ton  (17,4 miljoen ton vorig jaar), wat zou duiden op een 
ontoereikende bevoorrading van de markt en zou kunnen leiden tot hogere suikerprijzen. De consumptie in 
Europa mag echter niet krimpen door de COVID-19-veiligheidsmaatregelen die een lagere buitenshuiscon-
sumptie veroorzaken. Het blijft momenteel evenwel koffiedik kijken hoe de situatie zal evolueren.

Betekent de daling van de EU-voorraden dat de EU meer suiker zal invoeren om haar balans in evenwicht te 
brengen? Als dit het geval is, zullen vooral Latijns-Amerikaanse landen hiervoor zorgen. Brazilië, de grootste 
suikerexporteur ter wereld, heeft een quotum van 750.000 ton dat het maximaal zou kunnen benutten gezien 
de depreciatie van de Braziliaanse real, wat het land nog concurrentiëler maakt op de wereldmarkt. De Mid-
den-Amerikaanse en Andeslanden, Colombia en Guatemala hebben ook belastingvrije exportquota dankzij 
vrijhandelsovereenkomsten met de EU. Vorig jaar hebben deze landen bijna 230.000 ton suiker naar de EU 
geëxporteerd, wat overeenstemt met de hoeveelheid suiker geproduceerd in Fontenoy.

Ook met Zuid-Afrika bestaat een vrijhandelsovereenkomst die voorziet in een rechtenvrij contingent van 
150.000 ton. In 2019/20 werd 114.000 ton suiker uit Zuid-Afrika geïmporteerd. En er zijn ook de minst ontwik-
kelde landen, die suiker belastingvrij en zonder kwantitatieve beperkingen naar Europa kunnen verschepen. 
In 2019/20 werd in dit verband 700.000 ton suiker ingevoerd. Mauritius verscheepte vorig jaar 240.000 ton en 
Swaziland 250.000 ton, om de belangrijkste te noemen.

Al deze landen zouden in theorie nog meer suiker naar Europa kunnen exporteren. Maar dan zou de suikerprijs 
in Europa voldoende aantrekkelijk moeten zijn. 
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De gemiddelde notering voor witte suiker op de wereldmarkt bedroeg 308 euro per ton, wat  
2,5 procent lager is dan het gemiddelde van augustus.
Op de Europese markt daarentegen stabiliseert de gemiddelde EU-verkoopprijs zich op 378 euro 
per ton voor juli 2020, hetzij 1 euro per ton minder dan in juni, ondanks het feit dat de 
EU-suikervoorraden lager zijn dan tijdens de laatste campagnes.
De door de fabrikanten aan het EU-Prijzenobservatorium gemelde suikerverkoopprijzen zijn de 
prijzen (af fabriek) voor de in de betrokken maand geleverde suiker, zelfs als deze prijzen enkele 
maanden eerder werden afgesproken (langetermijncontracten). Het Prijzenobservatorium bere-
kent de gewogen gemiddelde prijs en publiceert deze voor drie regio’s. Het opvragen en verwer-
ken van deze gegevens verklaart waarom deze prijzen met een vertraging van ongeveer twee 
maanden worden gepubliceerd.

 

De verschillen in suikerprijzen tussen de regio’s in de EU zijn aanzienlijk. In juli 2020 heeft de 
Europese Commissie voor een EU-gemiddelde van 378 euro/ton, een prijs van 367 euro opgete-
kend voor de suikerproducerende lidstaten in West-Europa (België, Frankrijk, Nederland, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk), een gemiddelde van 378 euro/ton voor Midden- en Noord-
Europa en 463 euro/ton voor Zuid-Europa (Italië, Griekenland, Spanje, ...), wat neerkomt op een 
verschil van 85 euro/ton met onze regio.
De gemiddelde regionale prijsevolutie:
 - Midden- en Noord-Europa: 378 €/ton (380 €/ton in juni 2020);
 - West-Europa inclusief België: 367 €/ton (367 €/ton in juni 2020);
 - Mediterraan Europa: 463 €/ton (458 €/ton in juni 2020).
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Drie campagneweken  
bij Iscal Sugar
Op het moment van schrijven loopt de campagne Iscal 
al drie weken. Een zeer variabel suikergehalte, een lage 
grondtarra tijdens de eerste twee weken en veel 
problemen in de receptie kenmerken het begin van de 
campagne. De fabriek is daarentegen goed begonnen 
en draait op de voorspelde capaciteit.

Eerste resultaten
Op dit moment is de opbrengstprognose 85 ton/ha à 17,5°Z. Dit zijn de 
eerste resultaten: suikergehalte: 17,47°Z, grondtarra:  2,29% en koptar-
ra/netto: 6,87%

Een moeilijke start in de receptie
Zoals al gemeld in de vorige Bietplanter, is de receptie van Iscal toe aan 
een groot algemeen onderhoud. Iscal heeft evenwel moeite met het 
vinden van financiële middelen om terugkerende problemen te 
verhelpen. Resultaat: het begin van de campagne verliep bijzonder 
moeilijk, met veel storingen: Venema-keten geblokkeerd, panne Rupro, 
problemen met rasp, algemene informaticaproblemen,... Het opzakken 
is al meer dan drie keer nodig geweest.

Naast deze technische problemen,  beïnvloeden nog andere zaken de 
resultaten:
- de negatieve grondtarra is ingesteld op het gemiddelde en niet op 0%;
- de Parmentières verliezen water, waardoor het verlies aan bietenstuk-

jes niet correct kan worden opgemeten bij het wassen;
- de warm/koud-analyses overschreden meerdere malen de norm.

Uw vertegenwoordigers hebben ter compensatie voor al die problemen, 
de fabriek schriftelijk om een financiële vergoeding gevraagd. We stellen 
vast dat het tarrapersoneel zijn best doet, maar dat het niet alle middelen 
in handen heeft om het gewenste resultaat te bereiken, omdat de pro-
grammatie en sturing van de tarra gebeurt door Fabricom, wat waar-
schijnlijk niet de beste oplossing is. Het zijn wel de planters die benadeeld 
worden door het gebrek aan financiële investeringen door Iscal. 

Sedert onze schriftelijke tussenkomst lijkt alles weer in de plooi te val-
len. Fabricom is langsgekomen en heeft heel wat problemen kunnen 
oplossen. Bovendien is het nu mogelijk om de verliezen correct te bepa-
len.

In de fabriek is de campagne evenwel goed van start gegaan. De regen 
eind september heeft het rooien bemoeilijkt en op het moment van 
schrijven dreigt de fabriek haar productieritme te moeten verlagen bij 
gebrek aan bieten.

Aarzel niet om tijdens de campagne contact 
op te nemen met uw bietensyndicaat!
De controleurs staan onder leiding van Eric Van Dijk, secretaris van CoCo 
Vlaanderen, bijgestaan door mezelf, Judith Braconnier. Het technische 
aspect van hun werk wordt verzekerd door Pascale Tychon, inspecteur 
van de receptie.

Als u vragen heeft over het verloop van de campagne, een klacht over 
uw resultaten of een probleem met de pulp, aarzel dan niet om contact 
op te nemen via e-mail: van.dijck.eric@gmail.com of desnoods  
telefonisch op 0475/60.46.88. 

Judith Braconnier, 
Secretaris CoCo Hainaut-Iscal

Suikergehalte Grondtarra Koptarra/
netto

Week 1 17,20°Z 1,41 % 6,96 %

Week 2 17,62°Z 2,15 % 7,08 %

Week 3 (tot 30/9) 17,45°Z 4,38 % 6,35 %


