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Stabiele prijzen op de Europese markt
Prijs witte suiker 2012-2020 ( €/t)
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Kort geoogst
De suikerproducenten in Wit-Rusland hebben sinds september voor meer dan een miljoen euro bietenpulp geëxporteerd via de Wit-Russische grondstoffenbeurs meldt het persbureau BelTA. De export van pulp, die vooral bestemd is voor Letland,
Litouwen, Nederland en Estland startte een maand geleden. De exportprijzen stegen met bijna 25 procent ten opzichte van september.
In het Verenigd Koninkrijk roepen 108 gezondheids- en kinderdeskundigen de ministers op om het geld dat afkomstig
is van de suikertaks (ongeveer 300 miljoen euro) te besteden aan gratis
schoolmaaltijden en voedselprogramma’s voor kinderen die zwaar getroffen worden door de economische crisis als gevolg van Covid-19.
De op één na grootste suikerproducent van Duitsland,
Nordzucker, verwacht voor het jaar 2020/21 winst te boeken
dankzij kostenbesparingen en stabiele Europese suikermarkten en dit
ondanks lagere verkoopvolumes sedert maart als gevolg van de Covid-19pandemie. Het boekjaar 2019/20 sloot Nordzucker af met een nettoverlies van 15
miljoen. Het jaar ervoor tekende het bedrijf een verlies op van 36 miljoen euro.
Cosun Beet Company gaat haar suiker in kiloverpakkingen
verpakken met papier dat deels uit bietenpulp wordt gemaakt. Na twee jaar onderzoek biedt papierfabrikant Crown Van Gelder
een papier aan dat voor 20 procent bestaat uit bietenpulp en houtvezels uit
duurzaam beheerde Zweedse bossen. Daarmee is dit de eerste papierproducent ter wereld die suikerbietenpapier voor de industrie produceert.
Verenigde Staten: de Trump-administratie zou 54 derogatie-aanvragen van de Amerikaanse olieraffinaderijen
hebben geweigerd, die hen ontdoen van de verplichting om ethanol
toe te voegen aan hun benzine. Deze weigering volgt op een belofte
van president Trump om de binnenlandse productie van biobrandstoffen te bevorderen, Amerikaanse boeren te steunen en de energie
onafhankelijkheid van het land te versterken en dit in aanloop van de
presidentsverkiezingen.
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De Australische groep Bundaberg Sugar kondigde de
sluiting aan van zijn Bingera-suikerfabriek. Bundaberg,
een volledige dochteronderneming van de Belgische groep Finasucre,
die ook eigenaar is van Iscal Sugar, zal slechts één suikerfabriek uitbaten
wegens een tekort aan suikerriet. Bundaberg verwerkte dit jaar iets
meer dan een miljoen ton, tegenover 1,8 miljoen ton in 2016.
De Europese Unie en Mexico hebben in april 2020 een
nieuwe handelsovereenkomst gesloten die in 2021 moet
worden goedgekeurd en in 2022 in werking moet treden. In het kader
van deze overeenkomst zal Mexico profiteren van een exportquotum
van ruwe suiker dat uitsluitend bestemd is voor raffinage (30.000 ton
aan 49 euro/ton rechten gefaseerd over 3 jaar) en een ethanolquotum
(25.000 ton gefaseerd over 5 jaar).
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EDITO
Wees uitermate voorzichtig!
Net als al onze landgenoten maken we een ongekende gezond
heidscrisis door, maar met het grote verschil, dat de activiteit op
onze boerderijen niet afgenomen is, laat staan in lockdown.
Integendeel, na vrij nat weer in de afgelopen weken werd het veld
werk nu herstart, om de achterstand bij de bieten- en
aardappeloogst en bij het zaaien van granen in te lopen.
Iedereen probeert deze vertraging zo snel mogelijk weg te werken
met het oog op een winterseizoen dat plots kan opsteken en ons in
het verleden al in snelheid heeft gepakt. Onze landbouwers in het
algemeen en onze bietenplanters in het bijzonder steken al hun
energie, niet alleen in het redden van de aan gang zijnde oogst,
maar ook in een zo goed mogelijke voorbereiding van de volgen
den. De voedselvoorziening van ons land is dus gegarandeerd, met
de hulp en de actie van de eerste-verwerkingsbedrijven zoals
melkerijen, suikerraffinaderijen, ...
Maar opgelet! Gezien de pandemie die we meemaken en de
oververzadigde ziekenhuizen, mag de haast ons niet doen vergeten
dat de sanitaire veiligheidsmaatregelen tegen corona en alle
veiligheidsinstructies niet alleen in onze bedrijven, maar ook overal
elders, met name in de suikerfabrieken, moeten worden nageleefd.
De maatregelen zijn er zeer streng en essentieel om de goede
werking van de fabrieken te kunnen blijven garanderen. Ondanks
deze ogenschijnlijk nogal drastische voorzorgs
maat
regelen
werden al verschillende mensen opgespoord als drager van het
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virus en raakten ze er ook besmet. De bietensyndicaten ontsnappen
ook niet aan deze harde realiteit. Onze regionale secretarissen en
onze nationale inspecteur hebben het basiswerk moeten
overnemen na de verplichte quarantaine van verschillende lokale
inspecteurs.

We zijn dus afhankelijk van de evolutie van deze pandemie om met
u te communiceren: elke fysieke vergadering is praktisch
onmogelijk of onderhevig aan restricties die het goede verloop van
de vergaderingen te veel belemmeren. Voorlopig doen we beroep
op digitale tools en dat zal nog wel even zo blijven.

Gezien deze ongekende context wil ik u geruststellen over de
voorbeeldige bereidheid van iedereen om de situatie onder ogen
te zien en de meest rationele oplossingen te vinden, zodat uw
bieten met dezelfde aandacht als voorheen gesuperviseerd blijven.
Ik wil alle medewerkers danken die deze extra energie en tijd
opbrengen om uw legitieme belangen te verdedigen.

Voor strategisch belangrijke onderwerpen zullen we, wanneer het
wettelijk kader ons daartoe in staat stelt, beslissingen uitstellen tot
de situatie wat normaliseert en we weer fysiek kunnen debatteren.
De fundamentele opties van onze organisatie moeten in handen
blijven van de bietentelers. Wij willen met elke planter in per
manent contact staan om het isolement te vermijden dat zo de
structief is voor een organisatie als de onze die vooral gebaseerd is
op een maatschappelijk doel: de professionele verdediging van het
inkomen en de belangen van alle Belgische bietenplanters.

Op dit moment en voor de rest van de campagne zal deze ijzeren
sanitaire discipline van bijna militaire aard gehandhaafd blijven, als
we de optimale werking van de suikerraffinaderijen willen
garanderen en de laatste bieten in een zo redelijk mogelijke tijd
willen verwerken. Ik vraag iedereen om gezond verstand en zelfs
voorbeeldige burgerzin te tonen om met zo min mogelijk
problemen door deze roerige periode heen te komen.
Zoals u wellicht al wist, zet CBB voornamelijk in op telewerk, maar
niets blijft op stand-by staan. Zo blijven we nauw samenwerken
met het KBIVB en SUBEL om een pragmatische oplossing te vinden
voor de strijd tegen het vergelingsvirus. Ook de participatie
vennootschappen SOPABE en SOPABE-T werken op deze manier.

Meer dan ooit, beste planters, wees voorzichtig,
bescherm uzelf en al uw dierbaren. We
hopen u zo snel mogelijk weer in goede
gezondheid te zien om met u te
kunnen spreken zoals vroeger.
Marcel Jehaes,
Voorzitter CBB

NEONICOTINOÏDEN
De tweede bietencampagne na het verbod op omhuld bietenzaad: een eerste stand van zaken
Ongeveer 80 procent van het Europees bietenareaal
voor 2020/21 werd ingezaaid met suikerbietenzaad dat
niet met neonicotinoïden was omhuld. We kunnen al
een eerste balans opmaken van de impact hiervan.
Het cijfer van vier vijfde onbehandeld zaad houdt uiteraard rekening
met het gebruik van noodtoelatingen die in elf lidstaten van de Unie
werden verleend.
Het eerste seizoen, 2019/20 dus, bleek geen representatief oogstjaar
met een relatief lage algemene plaagdruk. 2020/21 daarentegen werd
gekenmerkt door een warme winter en enkele extreme weerspatronen
die de druk van plagen en schade aan de bietenteelt hebben versterkt.
De milde winter, gevolgd door een warm en droog voorjaar in vele
regio’s, was immers de perfecte situatie voor een zeer vroege en snelle
ontwikkeling van de plaagdierpopulaties, met name bladluizen. Daarna
kwamen migratie, opbouw en tenslotte de daaropvolgende virus- en
ziekteverspreiding. De weerspatronen die we de voorbije maanden
beleefden worden stilaan gemeengoed … de komende jaren moeten
we van die kant dus weinig beterschap verwachten.

Sterk verschillende situaties
Het besmettingsniveau door de bladluizen en het vergelingsvirus was
verschillend doorheen Europa, met een scheidingslijn tussen noord en
zuid. De meest besmette gebieden bevonden zich in Frankrijk (met
name Centre, Val-de-Loire, Normandië, Marne, Ardennen, Somme,
Aisne en Elzas), het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland en
Duitsland (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg en
Beieren) en in ons land.
Overigens bevestigen ook nieuwe plagen hun doorbraak. Ze zijn steeds
moeilijker te bestrijden in sommige landen, waaronder Oostenrijk,
Hongarije, Italië, Frankrijk, Duitsland en Polen. Het gaat onder meer om
de bietsnuitkever, de bietenvlieg, de bietenmot en bladspringers.
Sommige van deze plagen kunnen verschillende virussen en bacteriën
inoculeren. Ze leiden tot co-besmettingen/infecties die uiterst moeilijk
te beheersen en te bestrijden zijn wanneer de juiste hulpmiddelen niet
worden ingezet.
Teeltadvies en zeer nauwgezette monitoring van plagen (inclusief
bladluizen) en ziekten werden in de meeste streken versterkt en ook
geïmplementeerd om de risicodrempel te kunnen meten en vast te
stellen. Advies en monitoring moeten ook helpen bij de beslissing om
over te gaan tot de inzet van bestrijdingstechnieken.

Aanzienlijke impact ondanks inzet van
alternatieve middelen
De schadedrempels voor groene bladluizen werden in veel landen al heel

vroeg bereikt, met name in Frankrijk (vanaf 21 april jl.), België, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland en Duitsland waar definitieve
schade en negatieve opbrengsteffecten werden vastgesteld.
In Frankrijk wordt op nationaal niveau het opbrengstverlies momenteel
aldus geschat op gemiddeld ongeveer 17 procent en ongeveer 40 procent
van de Franse telers heeft te kampen met een verlies van 40 procent. De
situatie daar kan nog verergeren terwijl de bietencampagne loopt.
In het Verenigd Koninkrijk wordt op nationaal niveau, in combinatie met
andere factoren, het opbrengstverlies in dit stadium geschat op
gemiddeld ongeveer 15 procent. Het definitieve cijfer zal pas begin
2021 bekend zijn.
In de andere genoemde landen wordt het opbrengstverlies op de meest
getroffen velden eveneens geraamd op ongeveer 30 à 40 procent; het
globale verlies wordt nog bepaald.
Alternatieve oplossingen en producten, voornamelijk in de vorm van
bladtoepassingen - twee tot maximaal zes in extreme gevallen waren
nodig - en van verschillende strategieën, werden toegepast. Hun
effecten zijn diepgaand geanalyseerd, maar het gebruik ervan leidde in
elk geval tot minder bevredigende resultaten in termen van
bescherming van het gewas. In sommige gevallen maakte het gebruik
ervan in combinatie met mitigatiestrategieën het zelfs helemaal niet
mogelijk om de plaag en de schade onder controle te houden. Ze
leidden ook tot hogere kosten, meer bepaald 50 tot 135 euro/ha
afhankelijk van het aantal toepassingen.
Een verlies van twee of drie ton suiker per hectare (d.w.z. ongeveer 15 à
20 procent) komt neer op een omzetverlies van ongeveer 1.000 euro/ha
(tegen de huidige gemiddelde suikerprijs van 379 euro/ton). In
combinatie met de hogere kosten door bladbespuitingen betekent dit
dat de bietsuikersector dit jaar honderden miljoenen euro kwijt is.

Onderzoek loopt trager dan afschaffing van
werkzame substanties
Het verbod op neonicotinoïden is overigens niet het enige probleem:
de afbouw van tal van werkzame stoffen (recentelijk zijn ongeveer
twintig werkzame stoffen in suikerbieten verboden) en de daaruit
voortvloeiende meer beperkte toolbox voor telers brengen de
duurzaamheid van de bietenteelt in Europa in gevaar.
Op nationaal niveau lopen er onderzoeksprogramma’s die gericht zijn op
alternatieve oplossingen (inclusief biocontrole), nieuwe tolerante
suikerbietenrassen en nuttige insecten. De resultaten worden echter pas
over enkele jaren verwacht. Bovendien stellen deskundigen dat er niet
één enkele alternatieve oplossing voor het verbod op neonicotinoïden en

andere werkzame stoffen zal zijn. Een combinatie van verschillende
oplossingen en geïntegreerde plaagbestrijding zal verder moeten worden
geïmplementeerd met nieuwe landbouwkundige praktijken, mogelijke
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen - zowel chemische als biologische
(gebruik van nuttige insecten) - en ook nieuwe variëteiten met
verschillende resistentie/tolerantie-eigenschappen.
Nieuwe veredelingstechnieken kunnen bijdragen aan een snellere en
meer doelgerichte ontwikkeling (in ieder geval sneller dan de
zogenaamde conventionele veredeling) van rassen die beter geschikt
zijn voor nieuwe uitdagingen, namelijk rassen die bijvoorbeeld resistent
zijn tegen abiotische stress (zoals droogte, die met de klimaatverandering
een frequentere factor dreigt te worden) en/of biotische stress
(bijvoorbeeld tegen een of meer bladziekten, waaronder vergelingsvirus
en/of wortelziektes).
Er is in dat verband dringend nood aan een groot specifiek EUprogramma voor onderzoek met ambitieuze financiering uit Horizon
Europe. Zo kunnen alle inspanningen van de sector en de
bieteninstituten worden ondersteund, gestimuleerd en gecoördineerd,
zodat de suikerbietensector de juiste technische routes kan uitstippelen
om het hoofd te bieden aan de vele ambitieuze uitdagingen en de
duurzaamheid van de sector verder te verbeteren.
Peter Haegeman, op basis van CIBE

Ook vergaderingen van SOPABE en
SOPABE-T voelen corona-impact
De meest recente maatregelen om het Covid-19-virus in te dijken
maken het organiseren van vergaderingen met veel deelnemers
weinig evident. De algemene vergaderingen van SOPABE en
SOPABE-T, en ook de obligatiehouderskringen van deze laatste,
zullen daarvan de gevolgen ondervinden. Efficiënt én veilig
vergaderen staat uiteraard centraal, zoals u kan lezen in het
editoriaal. Daarom zal de komende gewone algemene
vergadering van SOPABE allicht online plaatsvinden, en dit op 24
november. De algemene vergadering van SOPABE-T kan dan
wellicht weer wel op een veilige manier georganiseerd worden.
Die zou op 26 november kunnen doorgaan in Gembloux. En
inmiddels besliste de Raad van Bestuur van SOPABE-T om de
obligatiehouderskringen zeker pas in januari te organiseren. De
betrokken leden van de algemene vergaderingen en
obligatiehouderskringen zullen in ieder geval tijdig van de
modaliteiten van deze verschillende bijeenkomsten op de hoogte
gebracht worden.

ISCAL SUGAR
Balans van de Iscal-campagne eind oktober
Ruim een derde van de campagne is vandaag achter de
rug. Het suikergehalte handhaaft zich op gemiddeld
17,3% (fabrieksvervoer = 17,25%), met regionale
verschillen van 16,86% (Zandleem West-Vlaanderen) tot
17,90% (streek Quévy).

D

e koptarra t.e.m. 27 oktober bedraagt gemiddeld 7,05% (op de
gewassen biet), de grondtarra fabrieksvervoer 4,31% en deze van
het zelfvervoer 7,9%. Iscal evalueert nu het effect van de zware regenval
einde september op de grondtarra. Planters die in zeer moeilijke
omstandigheden toch gerooid hebben en zo de fabriek hielpen
draaiende te blijven mogen immers niet afgestraft worden met hoge
grondtarraboetes.
De leveringen aan Suiker Unie, waarvan de naam intussen wijzigde in
Cosun Beet Company, zijn nog niet geïntegreerd in bovengenoemde
resultaten. De eerste leveringsperiode is er achter de rug, de tweede
start op 4 november.
Gemiddeld resulteerden de leveringen er in een grondtarra van 8,98%.
Dit hoge gemiddelde is te verklaren door de verschillende staalnameen wasapparatuur die in Nederland gebruikt wordt. Om die reden is in
het IPA voor de leveringen in Dinteloord een spilwaarde voorzien van
9% (i.p.v. 4%) waarboven de grondtarraboete van toepassing is. De
koptarra bedraagt er forfaitair 3% op de netto gewassen biet. Het
gemiddelde suikergehalte tijdens de eerste leveringsperiode bedroeg
er 16,71% (voorlopige compensatie inbegrepen). Na afloop van de
campagne zullen de plantersafgevaardigden samen met de fabrikant
de resultaten en de in het IPA voorziene maatregelen evalueren met als
doel tot een gelijkwaardige evaluatie te komen als zouden deze bieten
zijn ontvangen door Iscal in Fontenoy.

Daar draait de fabriek op volle toeren. Met een gemiddelde verwerking
van zo’n 11.000 ton per dag en een verwacht rendement van 80 tot 83
ton/ha zou de campagne tot ongeveer 9 januari duren. Onze controleurs
in de receptie blijven de ontvangst en tarering van de bietenleveringen
opvolgen. Meerdere overschrijdingen van o.a. de maximaal toegelaten
wasverliezen en verschillen in suiker
gehalte
metingen werden
vastgesteld en zullen, in overleg met de controle, door Iscal gecorrigeerd
worden.
Het DS-gehalte van de perspulp ligt deze campagne met gemiddeld
24% op een behoorlijk niveau. Een tweede “korting” van de
pulptoezegging is intussen bij heel wat afnemers doorgevoerd, dit
tengevolge van o.a. het hogere DS-gehalte en een lager dan verwacht
rendement.
Tot slot een bedenking van de Voorzitter van Coco Vlaanderen, Luc
Quintens. Spijts soms tegenstrijdige marktberichten waarschuwt hij
Iscal ervoor het maximum te doen opdat voor de campagne 2020 een
rendabele suikerbietprijs kan gerealiseerd worden van minimaal 29,84
euro/ton à 17,5 % SG (= 26,29 euro à 16% SG).

STREEK

Vlaams-Brabant

10,16

16,98

Région des Collines

5,24

5,77

17,40

3,05

6,58

17,27

Leemstreek

4,11

6,02

17,62

Midden W.-VL

4,11

7,60

17,21

Poperinge

4,57

7,47

17,04

Quévy

5,28

5,17

17,89

Zandstreek

4,82

4,56

17,81

Zeepolder

5,01

7,97

17,20

Zandleem O.-VL

3,92

7,17

17,13

Zandleem W.-VL

3,99

7,33

16,87

Zuid W.-VL

3,57

8,30

16,99

totaal

4,38

7,15

17,26

In dit tumultueus jaar (een eerste coronagolf, een door droogte
geteisterd groeiseizoen gevolgd door een op vele plaatsen verzopen
oogstseizoen en nu een tweede coronagolf) kan en mag geen sprake
zijn van een daling van de suikerbietprijs.
Ook roept Luc de planters op om veerkrachtig te blijven en alles in te
zetten op het binnenhalen van de resterende oogst en te blijven
geloven in de toekomst, wetende dat we vroeg of laat terugkeren naar
een genormaliseerde marktsituatie.
Of deze marktsituatie er anders zal uitzien dan vandaag of
gisteren valt af te wachten, maar het planterssyndicaat zal er
blijven voor vechten zijn rechtmatig en rechtvaardig deel van de
suikerkoek toegewezen te krijgen.
Eric Van Dijck,
Secretaris CoCo Vlaanderen

PRECISIEZAAIMACHINES
nieuw zaai-element KOSMA

Meer info bij uw regionale dealer !
Vind uw dealer op www.packoagri.be
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Frankrijk

“Licht én nauwkeurig,
kortom de perfecte
alliantie!”

Profiteer nu van onze
beste condities!

GRONDTARRA KOPTARRA/NETTO SUIKERGEHALTE
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INTERVIEW
Investeringen in de fabrieken van de Tiense
Als directeur van de Tiense Suikerfabrieken is Jan Ingels verantwoordelijk voor de goede werking van de fabrieken.
Gepassioneerd door technologie, praat hij met De Bietplanter over de voortdurend in ontwikkeling zijnde aspecten van de productie, de investeringen die werden uitgevoerd in de verschillende fabrieken en nog gepland staan
voor de komende jaren. Maar laten we eerst kijken naar de
huidige campagne. Tot nu toe (begin november) verliep alles vlotjes, ondanks de uitzonderlijke context van Covid-19.

Hoe verloopt de campagne bij de Tiense dit
jaar?
Na enkele problemen bij het begin van de campagne - een waterlek op
de stoomketel in Tienen en een vertraging in Longchamps door
problemen met de bietenaanvoer door de regen begin oktober draaien we nu op maximale capaciteit. Dagelijks worden in Tienen meer
dan 14.000 ton bieten verwerkt en in Longchamps-Wanze meer dan
18.000 ton.
De kwaliteit van de aangeleverde bieten is uitstekend. De opbrengsten
zijn ook goed, met een gemiddelde van ongeveer 90 ton per ha en een
suikerrijkheid van 17,5°Z. Gezien de droogte en het vergelingsvirus zijn
we positief verrast door deze goede resultaten, vooral in vergelijking
met de buurlanden. We kunnen dus zeggen dat de Belgische planters
weer tot de beste behoren.
De campagne 2020 is ook een heel bijzondere campagne omdat deze
wordt gekenmerkt door de coronavirusepidemie. TS doet er alles aan
om de campagne in alle veiligheid te laten verlopen voor alle
medewerkers en partners: signalering, preventie, desinfectie, isolatie,
werkorganisatie en teamorganisatie. Om een voorbeeld te noemen: we
hebben de controlekamer, die echt het hart van de fabriek is,
gedupliceerd. Vanuit deze zaal volgen en bewaken drie mensen
voortdurend op een reeks schermen de voortgang van alle
werkzaamheden van de fabriek, van het wassen van de bieten tot de
verpakkingslijnen. Om te voorkomen dat de fabriek moet worden
stilgelegd, hebben we een tweede controlekamer geïnstalleerd en

voorzien in een vervangend team voor het geval een van de leden van
dit team door Covid-19 wordt besmet.

Werden er nieuwe investeringen gedaan in
de fabrieken?
Er gebeuren constant aanpassingen. In Longchamps, de fabriek met de
grootste verwerkingscapaciteit, werd nog geen tien jaar geleden een
moderniseringsprogramma gestart om de fabriek geleidelijk te
vernieuwen. Dit jaar werden de centrale elektriciteit verdeelkasten voor
de diffusie vernieuwd.
In Wanze, dat dit jaar zijn 150e verjaardag viert werden nieuwe
investeringen gedaan om het kwaliteitsbeheer te verbeteren. De
laadkaaien voor vrachtwagens en de suikeropslagsilo’s werden
aangepast aan de geldende kwaliteits- en hygiënerichtlijnen. Daarnaast
vernieuwen we geleidelijk aan de automatisering van de verschillende
fasen van het productieproces. Dit jaar hebben we de verdamping
vernieuwd en bereiden we momenteel de filtratie voor. We hebben de
installatie voor het automatisch ledigen van een suikeropslagsilo van
80.000 ton net in bedrijf genomen.
Wat de Tiense vestiging betreft, kan worden gesteld dat deze de laatste
jaren een echte metamorfose heeft ondergaan, zowel op het vlak van de
suikerproductie als op het vlak van de dienstverlening en de verpakking.
Stap voor stap werd de capaciteit vergroot en werden er installaties
ontwikkeld om nieuwe producten en formaten te produceren en te
verpakken. Voor industriële klanten wordt suiker verkocht in zakken van
25 kg, bigbags van 1.000 kg en bulkvrachtwagens. Wat de suiker
specialiteiten betreft, brengt TS naast het traditionele harde klontje en
andere klontjessuiker (kleine espresso klontjes, kaartspelklontjes, enz.) de
nieuwe zeskantklontjes op de markt. Dit jaar hebben we net een tweede
lijn geïnstalleerd voor de parelsuiker die nodig is voor Luikse wafels, een
snelgroeiend product dat we zelfs tot in Japan leveren.
In Tienen loopt een van de grootst lopende investeringen van de groep,
de geleidelijke vernieuwing van de suikersapproductie. Het zal een nog
energie-efficiëntere productie mogelijk maken. Dit jaar hebben we een

gloednieuwe suikerkookpan geïnstalleerd, die de siroop klaarmaakt
voor kristallisatie. Dankzij deze installatie konden we de suiker
productiecapaciteit met 20 procent verhogen en is de kristallisatie
stabieler.
Maar er is nog meer. Zo is de bouw gepland van een nieuwe diffusietoren
met een hoogte van 25 meter en een diameter van 12 meter, ter
vervanging van de twee bestaande horizontale diffusietrommels. Hij zal
normaal gezien tegen de campagne van 2022 operationeel zijn. Al deze
investeringen in de Belgische fabrieken versterken het vertrouwen in de
verankering van de Tiense Suikerraffinaderij binnen het Süd
zuckerconcern.

Hoe is de opslag georganiseerd met de
toegenomen suikerproductiecapaciteit?
We doen hiervoor ook investeringen. In Tienen wordt momenteel de
laatste hand gelegd aan een vierde opslagtank voor suikersap met een
inhoud van 37 miljoen liter. Er zal tijdens deze campagne al siroop
worden opgeslagen. Het zal later worden verwerkt tot suiker, tijdens de
‘minicampagne’ die van april tot juni in Tienen plaatsvindt.
Voor de suikeropslag beschikken we over eigen suikersilo’s op onze
fabrieksterreinen en kunnen we ook beroep doen op de opslagcapaciteit
in Antwerpen. Wat de melasse betreft, beschikt Tienen over de nodige
opslagtanks van waaruit onze klanten direct beleverd worden.
Tijdens de minicampagne van dit jaar heeft TS water uit haar
waterzuiveringsinstallatie ter beschikking gesteld aan landbouwers om
hun gewassen te irrigeren, toen het verboden was om water uit een
aantal ecologisch kwetsbare rivieren te pompen als gevolg van de
droogte. De verwerking van bieten tot suiker levert veel kubieke meters
restwater op. Dit water, dat gezuiverd wordt in onze zuiveringsinstallatie,
voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de Vlaamse
wetgeving voor irrigatie en besproeiing. In de toekomst verdient dit
project ook verder te worden ontwikkeld, omdat het bijdraagt aan de
“Zero Waste”-doelstelling, die gericht is op de maximale valorisatie van
alle bijproducten van de suikerproductie.

Jan Ingels, directeur Tiense Suiker, is verantwoordelijk voor de suikerfabrieken

Het bietenplein in Tienen werd vergroot om vlot de
grote bietenstroom te kunnen volgen en te
verwerken

Na de Covid-19-epidemie werd de controlekamer
van de fabriek in Tienen uit voorzorg verdubbeld

De SugarHub herbergt de verpakking van
suikerspecialiteiten (bruine suiker, klontjes,
speciale suikers,...) en suiker voor industriële
klanten (zakken van 25 kg, bigbags van 1.000 kg
en bulkvrachtwagens)

Er werd een tweede verpakkingslijn geïnstalleerd
voor de parelsuiker die nodig is voor Luikse wafels,
een snelgroeiend product dat naar Japan wordt
geëxporteerd

De gloednieuwe suikerkookpan laat toe de suikerproductiecapaciteit met 20 procent te verhogen

ONDERZOEK
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Ongedierte, ziekte, onkruid en ziektebestrijding en duurzaamheid op Europees niveau: TRCC-nieuws.
Het Technisch Comité en het Receptiecontrolecomité
van CIBE vergaderde op 14 en 15 oktober voor het eerst
via videoconferentie, als gevolg van Covid-19. Het was
een gelegenheid voor de verschillende Europese
bietenorganisaties en onderzoekscentra om hun
nieuwste onderzoek voor te stellen.

een ziekte die in ons land niet wijdverbreid is: het syndroom van het
lage suikergehalte. Van de 17.500 ha werden er 3.000 getroffen door
deze ziekte, die veroorzaakt wordt door een bietenspringer die houdt
van warmte en licht. Hij veroorzaakt vergeling van het hele veld en een
suikerverlies van ongeveer 12%. Er wordt onderzoek gedaan naar
resistente rassen.

Net als vorig jaar stonden de neonicotinoïden (NNI) centraal. De
belangrijkste sessie was gewijd aan de situatie in de verschillende
landen op het gebied van plaag- en ziektebestrijding.

De balans is duidelijk: de huidige alternatieven zijn niet erg effectief
tegen ongedierte en het onderzoek moet zowel op het niveau van de
selectie als op het niveau van geïntegreerde bestrijding, monitoring,
vruchtwisseling, tussenteelten... Verschillende landen hopen verdere
vrijstellingen te krijgen voor het gebruik van NNI.

Wat NNI betreft, hebben vijf Europese landen geen enkele afwijking
gekregen om ze te gebruiken: Italië, Frankrijk, Zweden, Hongarije en
Zwitserland. Drie landen hebben geen NNI in de zaadcoating, maar
hebben deze kunnen gebruiken in de bladbehandelingen: Verenigd
Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Zes landen hebben zowel gecoat
als ongecoat zaad met NNI gezaaid: Denemarken, Oostenrijk, Polen,
Finland, Roemenië en België. De meest recente informatie die in België
is verkregen, wordt hieronder weergegeven. In alle gevallen zorgde de
afwezigheid van neonicotinoïden voor opbrengstvermindering: het
zeer milde winterklimaat leidde tot de vroege ontwikkeling van hoge
populaties bladluizen, snuitkevers en andere insectenplagen. Meer
gedetailleerde informatie is te vinden in het artikel van Peter Haegeman
op pagina 2.
Zwitserland sloot de sessie af met een discussie over de gevolgen van

Hoe zit het met de insectenbestrijding in
België in het postneonicotinoïde tijdperk?
Kathleen Antoons, Projectleider Expertise Plagen bij
het KBIVB, presenteerde de evolutie van de situatie
tussen 2019 en 2020 en de laatste resultaten.
Ter herinnering: in 2019 en 2020 werd aan België een noodtoelating
voor 120 dagen NNI-gebruik toegekend met belangrijke rotatie
beperkingen.
De aanwezigheid van groene bladluizen werd al op 22 april van dit
jaar waargenomen, een maand eerder dan in 2019 en een eerste
behandeling werd al toegepast in velden waar de drempel van 2
groene bladluizen per 10 planten was overschreden. De milde winter,
gevolgd door een aangenaam voorjaar, was gunstig voor hun
ontwikkeling. Op 22 mei waren sommige velden drie keer behandeld,
terwijl vorig jaar slechts 2 velden een keer waren behandeld! Het
gemiddelde aantal behandelingen met insecticiden bedroeg dit jaar

Een manier om de ontbossing tegen te gaan is ervoor te zorgen dat
dergelijke producten niet worden geconsumeerd in de Europese Unie.
Momenteel bestaan er geen regels die de verkoop verbieden van
producten die leiden tot bosvernietiging. Bovendien weten de Europese
consumenten niet of de producten die zij kopen al dan niet bijdragen
aan de ontbossing. Certificeringen en etiketten op geïmporteerde
producten hebben tot nu toe de trend niet weten te keren. Daarom
heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om een bindende
wetgeving inzake ontbossing voor te bereiden.
De EU-parlementsleden eisen dat de traceerbaarheid van op de markt
gebrachte producten in de wetgeving wordt vastgelegd. Zij willen
bedrijven verplichten om te controleren of hun producten afkomstig
zijn van ontbost land. Bedrijven die zich niet aan deze regels houden,
zouden sancties worden opgelegd.

In Zweden en Denemarken heeft de liberalisering van de zaadmarkt in
2020 gezorgd voor een kleine prijsverlaging (5 tot 15%). De verkoop
vindt in toenemende mate plaats via de webshop en het eerste jaar
heeft de suikerfabrikant niet langer de exclusiviteit van de verkoop; ook
zaadbedrijven of andere verkopers kunnen de zaden op de markt
brengen.

In de tweede sessie over onkruidbestrijding gaven Zwitserland en
Finland uitleg over de voor- en nadelen van het Conviso Smart-systeem.
De voordelen zijn onder andere het verwijderen van moeilijk onkruid en
het lage aantal bespuitingen (1 tot 2,1 liter/ha) dat op elk moment van
de dag kan worden toegepast. Nadelen zijn de hoge prijs, de vereiste
van goed ploegen om een negatief effect op het volgende gewas te
voorkomen en de noodzaak om schieters manueel te verwijderen.
De derde sessie ging over technische en duurzaamheidskwesties.
In Noord-Duitsland laat de vereniging van bietentelers controleanalyses
uitvoeren om te beoordelen of de bepaling van de kwaliteit van de
bieten in de suikerfabrieken correct is. Dit gebeurt door bietenmonsters
2,5 tegenover 1,7 in 2019. Het gemiddelde aantal selectieve en
effectieve bladluisbehandelingen (Teppeki, Movento of Closer (alleen
toegestaan in 2020)) was 2 dit jaar, het dubbele van vorig jaar.

De populatie vleugelloze groene bladluizen was
op 22 mei 2020 veel groter dan in 2019 op dezelfde
datum.

Wat de virale vergeling betreft, deze was half augustus in 85% van de
observatievelden van het KBIVB aanwezig, vergeleken met 62% in
2019. In september evolueerde de vergelingsziekte en werden alle
velden aangetast.
Van de 293 gecontroleerde velden vertoonde 7% van de velden
zonder NNI minstens 10% bieten besmet met virale vergeling.
Vergeleken met de met NNI behandelde velden, vertoonde 24% van
deze velden meer dan 1% besmette bieten (soms tot 40%), wat niet
werd waargenomen in de NNI-velden.
Het effect van het vergelingsvirus op de suikeropbrengst werd
bestudeerd in 8 velden: gemiddeld hadden de besmette zones een
suikeropbrengst die 28% lager was in vergelijking met gezonde
zones.

De EU wil wereldwijde ontbossing stoppen
De Europese parlementsleden willen een wettelijk kader
om de door de EU veroorzaakte ontbossing een halt toe
te roepen. Geschat wordt dat de EU door de invoer van
producten zoals palmolie, cacao, vlees, maïs of soja die
worden geproduceerd op ontboste grond, indirect
ongeveer tien procent van de wereldwijde ontbossing
veroorzaakt.

van hetzelfde veld naar verschillende laboratoria te sturen en de
resultaten te vergelijken. De receptiecentra worden ook gecontroleerd,
bijvoorbeeld op de bemonsteringsapparatuur en reinigingsmachines
(temperatuur, verliezen). In geval van problemen worden de resultaten
gecorrigeerd en worden de planters vergoed.

De parlementsleden willen ook dat de strijd tegen de ontbossing wordt
geïntegreerd in de EU-handelsovereenkomsten. Het probleem stelt zich
met de ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië. Het Europees
Parlement weigert het vrijhandelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse
landen van Mercosur in zijn huidige vorm te ratificeren.

24% van de velden zonder NNI, had meer dan 1%
bieten geïnfecteerd met virale vergeling, wat niet
werd waargenomen in NNI-velden.

EUROPEES PARLEMENT
op de interne EU-markt worden verkocht, zouden de marktoperatoren
moeten bepalen of de grondstoffen en producten in de gehele
waardeketen voldoen aan de duurzaamheids- en mensenrechtencriteria
van het voorstel, door toegang te krijgen tot informatie over de precieze
oorsprong van de goederen en deze te evalueren.

Suikerriet is opgenomen in de lijst van
producten gelinkt aan ontbossing
De Confederatie van Europese Bietenplanters (CIBE) heeft dit dossier
gevolgd en ervoor gezorgd dat in het door de Commissie voorgestelde
wettelijke kader inzake stopzetting van de door de EU veroorzaakte
ontbossing, suikerriet wordt opgenomen in de ontbossingsgerelateerde
productenlijst.
In veel landen, waaronder enkele landen die rietsuiker naar de EU
exporteren, zijn inderdaad gevallen van ontbossing of land- en
watertoeëigening door de suikerrietteelt gemeld.
Op 22 oktober jongstleden werd het voorstel voor een Europees
rechtskader hieromtrent goedgekeurd door het Europees Parlement.
De aangenomen tekst bevat de verwijzing naar suikerriet als grondstof
die op dezelfde manier bijdraagt aan de wereldwijde ontbossing als
onder meer koffie, koolzaad en katoen. Voor dergelijke producten, die

Sinds 1990 werd 1,3 miljoen vierkante kilometer
bos vernietigd, een gebied dat groter is dan ZuidAfrika.
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INTERNATIONAAL
Wereldmarkt hangt af van Indiase exportbeslissingen
De oogst 2020/21 in India begon begin oktober.
Satellietbeelden die op dat moment zijn gemaakt, laten
een toename zien van het suikerrietareaal met 9 procent
ten opzichte van de campagne 2019/20. Door deze
stijging en de gunstige weersomstandigheden, verwacht
de Indian Sugar Mills Association (ISMA) een suiker
productiegroei met 17 procent tot 31 Mt (27 Mt vorig
jaar), evenals een stijging van de ethanolproductie met
1,5 Mt vergeleken met 0,8 Mt vorig jaar.
Gezien de matige oogst vorig jaar is de beginvoorraad vrij laag. De
uitstekende suikerproductie in 2020/21 zal de voorraad opnieuw doen
aangroeien. ISMA schat dat India 6 miljoen ton suiker zal moeten
exporteren om zijn voorraad tegen het einde van de campagne 2020/21
af te bouwen.

India: overschot van 6 miljoen ton voor
export

Ethanolprogramma

De toename van het Indiase suikeraanbod wordt met name verklaard
door de overheidssteun aan suikerrietplanters, suikerfabrieken en
exportactoren tijdens de voorbije jaren. De overheid kent steun toe aan
zowel de fabrikanten die suikerriet kopen van telers tegen hoge
overheidsprijzen als aan de suikerexport. In 2019/20 werd een subsidie
van 138,3 dollar per ton suiker (113 euro) toegekend voor de export van
6 miljoen ton. Deze maatregel, die al twee campagnes van kracht is, zou
voor het derde achtereenvolgende jaar in 2020/2021 kunnen worden
verlengd.

Voor de suikerfabrieken kan het gebrek aan verkoop op de exportmarkt
leiden tot cashflow- en opslagproblemen zodra de campagne op volle
toeren begint te draaien.
Analisten zijn van mening dat de exportsteun de wereldprijzen, die dit
jaar al met 10 procent zijn gedaald, nog verder zou kunnen drukken,
omdat deze steun zou komen op een ogenblik dat Brazilië, de grootste
producent ter wereld, ook anticipeert op een stijgende export in
2020/2021.

Het ethanolmengprogramma heeft tot doel meer ethanol toe te voegen
aan benzine om pollutie te verminderen en de kasstromen van de
distilleerderijen te verbeteren en zo de betalingsachterstand aan de
suikerrietplanters te beperken. In overeenstemming met het nationale
biobrandstoffenbeleid voor 2018 is het programma gericht op het
bereiken van een doelstelling van 20 procent ethanol in benzine tegen
2030. Het mengpercentage voor het fiscaal jaar 2018/19 bedroeg
5,6 procent.

Aangezien de productie in 2020/21 naar verwachting veel hoger zal zijn
dan de Indiase consumptie, heeft de sector een subsidie van
10,5 roepies per kilo aangevraagd voor de export van maximaal
zes miljoen ton in 2020/21. De Indiase suikerproducenten maken zich
zorgen, omdat ze geen suiker op de wereldmarkt kunnen verkopen
zonder overheidssteun vanwege het verschil tussen de binnenlandse
en de wereldprijzen. Suiker kost ongeveer 33 roepies per kilo in India en
22-23 roepies wereldwijd.

Andere steunmaatregelen
klachten te voorkomen

Naast de exportsubsidies en het ethanolprogramma wordt indirecte
steun verleend aan de suikerrietsector en de suikerindustrie.

De reactie van de autoriteiten laat op zich wachten door de kritiek van
de WTO (Wereldhandelsorganisatie) en de financiële problemen van de
regering, waardoor de exportsubsidies 2018/19 nog niet werden
uitbetaald. In september kondigde de regering aan dat zij overwoog de
export van gesubsidieerde suiker elk jaar met 20 procent af te bouwen
om te voldoen aan de WTO-regels. Ondertussen vraagt de sector zich af
hoe hij zonder deze steun zal kunnen overleven.
Er is ook het feit dat de autoriteiten die het niveau van de vereiste
subsidie in het licht van de wereldmarkt onderzoeken, pas na de
verkiezingen, die medio november aflopen, een besluit kunnen nemen.
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India is ideaal gesitueerd om zijn witte suiker te exporteren naar Indonesië, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld met
een suikertekort

om

WTO-

Aangezien de suikerproductie heel sterk kan variëren van jaar tot jaar, is
India ofwel exporteur, ofwel importeur. Daarom proberen de
autoriteiten het suikeraanbod te regulariseren en ondersteunen ze de
sector via een reeks maatregelen die evenwel steeds meer onder vuur
komen te liggen.
Omdat een klacht werd ingediend bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie)
in verband met de toegekende exportsteun aan de suikersector, wil het
Indiase ministerie van Handel andere maatregelen uitwerken. Brazilië,
Guatemala en Australië trokken in 2019 naar de WTO om te protesteren
tegen de subsidies die India toekende aan de Indiase suikerriet- en
suikerproductie. India zal na 2023 geen subsidies meer mogen
toekennen voor het transport, het vrachtvervoer, de afzet en de
verwerking van suiker in het kader van de WTO-overeenkomst inzake
landbouw. Het ministerie van Handel mikt daarom vanaf nu op
structurele maatregelen, waarbij onder meer een groter hoeveelheid
suikerriet wordt verwerkt tot ethanol voor bijmenging in benzine om
overschotten weg te werken.

Om de opbrengsten en het suikergehalte van het suikerriet te verhogen
stimuleert de Indiase regering, onderzoek, landbouwopleidingen,
promotie van nieuwe variëteiten en verbetering van de productie
technieken (zaden, ongediertebestrijding,...). Het onderzoek wordt op
nationaal niveau uitgevoerd, terwijl de staatslandbouwuniversiteiten,
regionale onderzoeksinstituten en landbouwvoorlichtingsbureaus deze
inspanningen op regionaal en nationaal niveau doorgeven. De
regeringen ondersteunen ook de suiker
rietproducenten door hun
financiering en de bevoorrading van inputs tegen betaalbare prijzen te
garanderen.
Om de suikerindustrie te ondersteunen en te ontwikkelen is een
ontwikkelingsfonds voor de suikerindustrie opgericht. Het fonds
verstrekt leningen tegen lagere tarieven dan de marktrente om de
modernisering van productieapparatuur en de op bagasse gebaseerde
energie-warmtekrachtkoppelingsprojecten te vergemakkelijken.

ACTUALITEIT
Brexit: nog geen akkoord in zicht
Zonder handelsakkoord op 1 januari 2021 tussen GrootBrittannië en de EU, wordt het een abrupte breuk en
wordt de deur opengezet voor tolheffingen en andere
handelsbelemmeringen. Wat zou dit betekenen voor de
suikersector?

Verenigd Koninkrijk verbruikt jaarlijks 2 miljoen ton suiker en zal
ongeveer 1 miljoen ton produceren voor de campagne 2019-2020. Om
dit aanzienlijk suikertekort te dichten heeft het Verenigd Koninkrijk zich
tot nu toe bevoorraad deels binnen de EU (witte suiker) als buiten de EU
(rietsuiker voor raffinage).

van de EU als van het Verenigd Koninkrijk worden toegepast. Dit houdt
in dat de bestemming van goederen die Noord-Ierland binnenkomen
moet worden opgevolgd en dat er verschillende tariefvoorwaarden
dienen worden toegepast, afhankelijk van hun bestemming (NoordIerland of de EU).

Met nog minder dan drie maanden te gaan voor het einde van de
brexitovergangsperiode, zijn Europese ondernemingen die naar het
Verenigd Koninkrijk exporteren nog steeds onzeker over de juridische,
logistieke en financiële situatie waarmee ze vanaf 1 januari 2021 te
maken zullen krijgen. Uit recente verklaringen van de Britse premier
Boris Johnson en de EU-leiders blijkt dat er nog veel obstakels moeten
worden overwonnen voordat er een vrijhandelsovereenkomst kan
worden bereikt. Een exit zonder akkoord betekent evenwel een
douanerechtenregeling die nadelig is voor de EU-suiker.

Hoe kan ingeval suiker wordt ingevoerd in het kader van een
handelsovereenkomst met Brazilië of India, worden voorkomen dat
suiker via Noord-Ierland belastingvrij op de EU-markt terechtkomt?
Want suiker zou in Noord-Ierland kunnen worden ingevoerd, de EUtarieven ontwijken en vervolgens worden verwerkt tot suikerproducten
die in de EU worden verkocht.

Het Verenigd Koninkrijk importeert tussen
400.000 en 500.000 ton EU-suiker

Volgens het marktbureau S&P Global Platts zou het tariefsysteem in
geval van een exit zonder akkoord, een invoerrecht van 150 euro per ton
opleggen aan uit de EU ingevoerde witte suiker. Voor ruwe suiker voor
raffinage zou het invoerrecht 339 euro per ton bedragen, met
uitzondering van een nieuw invoercontingent van 260.000 ton ruwe
suiker tegen nulrecht en zonder herkomstbeperking. Dit nieuwe
contingent met nulrecht zou gerechtvaardigd zijn door de
handelsovereenkomsten die in het verleden met bepaalde landen, zoals
de ACS-landen, zijn gesloten. Dergelijke voorwaarden gaan ervoor
zorgen dat de Britse markt zich meer zal openstellen voor rietsuiker en
dat het concurrentievermogen van de Europese markt waarschijnlijk
sterk zal afnemen.

Voor de suikerproducenten in de EU (Frankrijk, België, Duitsland,
Nederland, ...) die suiker naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, zijn
de exitvoorwaarden belangrijk, omdat het Verenigd Koninkrijk tussen
400.000 en 500.000 ton suiker uit naburige EU-landen importeert. Het

Een andere reden tot bezorgdheid is de douanewerking in Ierland.
Volgens de laatste brexit-douanevoorstellen zou Noord-Ierland een
tweeledige douanezone worden, waarbij zowel de douanevoorschriften

Het Verenigd Koninkrijk importeert
tussen 400.000 en 500.000 ton suiker uit
naburige EU-landen

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
TS-fabrieken draaien op volle toeren!

Resultaten
Het suikergehalte bleef constant sinds het begin van de campagne en

24,84

Grondtarrabepaling
Op 6 oktober zijn uw vertegenwoordigers en TS het eens geworden over
een grondtarramaatregel om het rooien te stimuleren. Deze maatregel
werd door uw organisatie en vele planters verwelkomd. Bovendien had
hij het gewenste effect: de fabriek in Longchamps kon vanaf 8 oktober
op volle capaciteit draaien.
Ter herinnering, deze maatregel heeft betrekking op de grondtarraboete. Voor alle planters met een grondtarra van meer dan 3 procent, hoeft
de planter tot 28 oktober slechts 2 procent boete te betalen, de rest
neemt TS ten laste. Deze maatregel wordt dus met terugwerkende
kracht toegepast op alle leveringen vanaf de eerste dag van de campagne.
Er werd nog een extra overeenkomst gesloten betreffende de laadpremie voor fabrieksvervoer en particulier vervoer. De premie wordt berekend op de grondtarra van de planter min 3 procent. Dus een planter
met een lading van 11 procent grondtarra, ontvangt een laadpremie
voor 8 procent grondtarra.
Gezien de evolutie van het rooien en de grondtarra gelden deze maatregelen tot en met 28 oktober.

Pulp en nevenproducten
De stijging van de opbrengsten heeft niet geleid tot bijkomende toezeggingen pulp, mede als gevolg van het laag marcgehalte. Enkele te-

CICHOREI
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e planningen werden aangepast. De planters die de beste teelt- en
weersomstandigheden hadden in het voorjaar en dus de beste
opbrengsten in dit stadium van de campagne, komen een ronde eerder
aan beurt. Beneo-Orafti heeft de planters die herzaaid hebben,
overgezaaid of gezaaid na 1 juni, verplaatst naar de derde ronde.
Aangezien de opkomst van cichorei tussen de velden in eenzelfde regio
sterk verschilt, afhankelijk van de topografie of de grondstructuur,
kunnen deze planningswijzigingen slechts voor enkele planters van
eenzelfde regio of eenzelfde dorp gebeuren.

U ontving half oktober via sms informatie over uw uitzaai 2021. Het
contract zal begin 2021 worden verstuurd.
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Evolutie van het suikergehalte en de grondtarra
sedert het begin van de campagne

Enquête communicatie
bietenorganisaties

Sommige planters hadden begin oktober niet gereageerd op de
enquête. Beneo-Orafti benadrukt dat het belangrijk is om dit wel te
doen en waarschuwt dat de planters die hierop niet reageren in de
toekomst geen contract meer zullen krijgen.
Als u problemen zou hebben met onder meer uw levering, neem dan
gerust contact op met de afgevaardigde van uw organisatie in de
fabriek (tel: 019 679 006), of met het secretariaat van de organisatie via
opco@skynet.be.
Uw syndicaat hoopt op een goede voortzetting van de campagne en
wenst u en uw familie een goede gezondheid toe in deze moeilijke
tijden.
OPCO

In geval van rooiproblemen moet u de landbouwkundige verwittigen
en samen met hem vaststellen dat het niet mogelijk is om te rooien. De
logistieke efficiëntiepremie wordt dan gehandhaafd. Deze situatie deed
zich voor aan het begin van de campagne, voor het begon te regenen.
Beneo-Orafti zal het gecontracteerde areaal beperken in 2021. Dit komt
omdat de voorraad oligofructose bij Beneo voldoende groot is. Ter
informatie: cichorei bevat aan het begin van de campagne meer inuline,
die naarmate de campagne vordert geleidelijk aan in oligofructose
wordt omgezet, wanneer de temperatuur daalt. Cichorei consumeert
zijn reserves om zich in minder gunstige klimatologische
omstandigheden te handhaven. Gezien de grote voorraden
oligofructose is er minder behoefte aan einde-seizoen-cichorei. De
gecontracteerde oppervlakte wordt dus gereduceerd.

U mag gerust contact opnemen met uw syndicaat voor wat
betreft uw resultaten, eventuele klachten of meer informatie
over de campagne.
Tienen: controletienen@gmail.com of de voorzitter van het
Fabriekscomité: Jef Cleiren (0475/620 577) of Eric Van Dijck via
JBR – 02/11/20 – Fédé-RT
van.dijck.eric@gmail.com

ENQUÊTE

Cichoreicampagne in Oreye in volle gang
De campagne is volop bezig en zal waarschijnlijk duren
tot begin januari door een vertraging van de
oogstwerkzaamheden en de zware regenval in
september en oktober. De tarra schommelde begin
oktober tussen 15 à 25 procent.

De fabriek blijft de maatregelen versterken om het risico op verspreiding van Covid-19 te beperken. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, vragen wij aan de zelfleveraars of de planters die naar de fabriek
komen, een masker te dragen vanaf het moment dat ze hun voertuig
verlaten. Er worden punctuele controles uitgevoerd en sancties opgelegd voor het niet dragen van het masker! Vergeet niet de veiligheidsmaatregelen te respecteren!
Judith Braconnier, Secretaris Fabriekscomité Tienen
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Dankzij de verbeterde weersomstandigheden is de situatie voor alle
kranen genormaliseerd. Desondanks lopen de reinigers, afhankelijk van
de regio, nog steeds 2 tot 5 dagen achter op schema. In tegenstelling tot
wat in de nieuwsbrief staat, worden de planningen momenteel nog niet
aangepast.
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Opbrengst Suikergehalte
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In de bietenreceptie verloopt alles heel rustig en de analyses die onze
controleurs uitvoeren vallen binnen de normen. TS stelt alles in het werk
om dit zo te houden.
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De opbrengstprognoses werden aangepast. De neerslag in oktober
heeft de groei van de bieten sterk beïnvloed. De gemiddelde
hoeveelheid suiker per hectare blijft gelijk, maar de tonnages werden
verhoogd en het suikergehalte verminderd. Het einde van de campagne
is momenteel gepland op 23 januari.
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Vooruitzichten
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Sinds 8 oktober draaien beide fabrieken op maximale capaciteit. De
fabriek in Tienen lag meer dan 24 uur stil als gevolg van een probleem
met de ketel en de fabriek in Longchamps werd vanaf woensdag 28
oktober, 48 uur vertraagd. Los hiervan draaien de fabrieken goed en is
de geproduceerde suiker van uitstekende kwaliteit.

LNG

lers die hun aanvraag laat indienden, kregen een kleine hoeveelheid
pulp toegewezen.

20200930

Fabrieksinfo

schommelt tussen 17,2 en 17,7°Z. De grondtarra begint af te nemen en
sinds het begin van de campagne zijn er zeer weinig niet-conforme bieten.

20200928

De campagne in de Tiense loopt nu al een zestal weken.
Na de rooiproblemen draaien de fabrieken op volle
toeren. De opbrengsten werden naar boven bijgesteld,
maar verbergen niettemin regionale verschillen als
gevolg van de droogte en de vergeling. Covid komt
steeds dichterbij en we vragen dan ook iedereen om
zich strikt aan de preventiemaatregelen te houden.

Verwacht wordt dat de cichoreicampagne begin
januari zal worden afgesloten

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

Oostenrijk: aantrekkelijke prijzen ter ondersteuning van de biet-suikersector

België: inflatie blijft stijgen maar suiker
prijzen dalen

Het Landgericht Keulen heeft de klachten van een groep zuivelbedrijven,
bakkerijen, vleeswarenwinkels en brouwerijen tegen de Duitse suiker
fabrikanten Nordzucker, Südzucker en Pfeifer & Langen afgewezen. Het
Bundeskartellamt had hen in februari 2014 boetes opgelegd voor een
totaalbedrag van ongeveer 280 miljoen euro. De drie ondernemingen
hadden om concurrentie te vermijden en de verkoopprijzen op de
interne suikermarkt te ondersteunen, namelijk een overeenkomst
gesloten om de Duitse markt onderling te verdelen en hun regionale
afzetgebieden te respecteren. Deze marktverdeling gebeurde in de
periode april 1996 tot maart 2009.

Als er tegen eind oktober niet voldoende grond beschikbaar is voor de
teelt in 2021, wordt een van de twee suikerfabrieken, de suikerfabriek in
Leopoldsdorf, een dochteronderneming van het Agrana-concern (Südzucker), gesloten. In 2015 werd nog 45.000 ha bieten gezaaid. In 2020
daalde het areaal tot 34.000 ha. Ongeveer 7.500 hectare heeft te lijden
gehad van droogte, vergeling en snuitkevers.

In september 2020 is de inflatie volgens Statbel, het Belgische
statistiekbureau, licht gestegen van 0,82 naar 0,90 procent. De
belangrijkste prijsstijgingen in september werden opgetekend voor
private huur, buitenlandse reizen, aardgas en alcoholische dranken. Aan
de andere kant zijn brood, granen, vliegtickets, alcoholvrije dranken,
groenten en aardappelen, suiker, jam en chocolade, vlees, melk, kaas en
eieren, en de brandstofprijzen gedaald. De consumptieprijsindex in
september bedroeg 109,42 punten, een daling met 0,41 punten
(-0,37%).

Naar aanleiding van dit arrest heeft de Duitse suikergebruikende
voedingsmiddelenindustrie een schadevergoeding gevorderd van in
totaal ongeveer 126 miljoen euro. Vorige maand heeft het Landgericht
Keulen besloten de claim van de suikerverwerkende ondernemingen af
te wijzen. De rechter motiveerde zijn uitspraak door aan te voeren dat
niet met een hoge mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen
dat de kartelafspraken tussen de Duitse suikerproducenten tot hogere
prijzen hebben geleid dan in een kartelvrije markt zou zijn verwacht. Dit
is een meevaller voor Nordzucker, Südzucker en Pfeifer & Langen, die
hierdoor geen schadevergoeding moeten betalen.

De raad van bestuur van Agrana heeft daarom besloten de fabriek in
Leopoldsdorf te sluiten als het contractareaal voor 2021 minder dan
38.000 ha bedraagt. Telers zullen tijdens de komende twee jaar evenwel
kunnen genieten van stimuleringsmaatregelen, zoals de mogelijkheid
voor verafgelegen planters om bieten te laden met reinigers en aantrekkelijke prijzen: een minimumprijs van 32 euro/ton bieten in het eerste
jaar en 34 euro/ton in het tweede jaar, ook voor nieuwe telers. Bovendien zou de federale overheid, mochten de plagen volgend jaar opnieuw de kop opsteken, een premie betalen van 250 euro per hectare
als een herzaai nodig is en ook het zaad hiervoor gratis ter beschikking
te stellen.
Wordt de fabriek in Leopoldsdorf gesloten, dan zal het bietenareaal in
Oostenrijk nog slechts 25.000 hectare bedragen.

Nederland: bietenvervoer per schip om
CO2-uitstoot te verminderen

Zweden: teleurstellende opbrengsten en
slechts één fabriek in werking

Cosun test het transport van bieten per schip van Zuid-Limburg naar de
Brabantse suikerfabriek Dinteloord. Met dit proefproject, dat tijdens
deze campagne is opgestart, wil het bedrijf uitzoeken of dit transport
kan bijdragen aan een verlaging van de kosten en de CO2-uitstoot.
Cosun streeft inderdaad naar een beperking van de CO2-uitstoot en
zelfs naar CO2-neutraliteit op de lange termijn.

Volgens de Zweedse vereniging van bietentelers Betlodarna zal de gemiddelde opbrengst in Zweden als gevolg van de late voorjaarsvorst en
de zomerdroogte naar verwachting niet meer dan 10 ton witte suiker
per hectare bedragen, vergeleken met een gemiddelde opbrengst van
11,2 ton/ha in de afgelopen vijf jaar. Nordic Sugar is echter al op 16 september van dit jaar met de campagne begonnen om te voorkomen dat
deze net als vorig jaar in februari zou eindigen. Nordic Sugar heeft tal
van investeringen gedaan in de suikerfabriek Örtofta, die alle bieten zal
verwerken. Voor het eerst zijn in 2020 de contracten met Nordic Sugar
en de bietenbetalingen onderhandeld op basis van het aantal hectaren
bieten en niet op basis van de tonnage en het percentage suikergehalte.
De contracten voor 2021 werden afgesloten voor ongeveer 28.000 hectare en een aantal telers dat ongeveer gelijk is aan het aantal van vorig
jaar.

De bieten worden zowel in bulk als in containers vervoerd. Het project
moet aantonen hoe het transport, ook van en naar het schip, verloopt
en ook hoe de kwaliteit van de bieten (suikerverlies,...) wordt beïnvloed
tijdens het vervoer of de overslag. Bij succes zou het vervoer per schip
het wegtransport met 14.000 ton en meer dan vier miljoen kilometer
verminderen.

Tereos en Cristal Union verhogen bieten
prijzen

Cosun test het transport van bieten per schip van
Zuid-Limburg naar de suikerfabriek in Dinteloord.

Om de telers te stimuleren om volgend jaar opnieuw bieten te zaaien en
de vierentwintig Franse fabrieken te bevoorraden, heeft de industrie dit
jaar de bietenaankoopprijs verhoogd. Tereos heeft een minimumprijs
van 24,50 euro per ton aangekondigd, waaraan premies en ver
goedingen moeten worden toegevoegd (tegen een totaal van 22,37
euro vorig jaar). Cristal Union zal een basisprijs van 24 euro plus een
premie van 1 euro betalen.

In september 2020 zijn de prijzen van suiker, confituur en chocolade in België gedaald.

Tereos start met HVE-suiker
Begin september 2020 kondigde Frankrijk een belastingkrediet van 70
tot 80 miljoen euro aan voor een “Haute Valeur Environnementale”certificeringssysteem dat in de opstartfase zit. Voor sommigen situeert
HVE-landbouw zich tussen biologische en conventionele landbouw.
Het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening telde op 1 januari
2020 in totaal 5.388 gecertificeerde bedrijven, tegenover 1.518 in 2019.
Het streefcijfer is vastgesteld op 15.000 in 2022.
Na biologische bietsuiker breidt Tereos zijn aanbod uit, door vanaf 2020
een assortiment suiker uit HVE-bieten aan te bieden. In samenwerking
met een vijftiental coöperatieve partners introduceert Tereos een eerste
testcampagne in de fabriek van Artenay met ongeveer 400 hectare HVEbieten.
In het kader van de ontwikkeling van deze nieuwe sector en om de
bietentelers die deze aanpak wensen te volgen zo goed mogelijk bij te
staan, garandeert Tereos technische en agronomische ondersteuning
voor de belangrijkste fasen van de teelt om hen in staat te stellen het
hoofd te bieden aan de belangrijkste uitdagingen: een lagere
frequentie-index van de behandelingen, toepassing van beslissings
ondersteunende tools, aanleg van stroken onbehandeld gras, enz.

Voorlopig haken de landbouwers niet af bij Tereos, noch bij Cristal
Union. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een mogelijke terugkeer
naar het gebruik van neonicotinoïden. Bepaalde minder productieve
bietenregio’s zullen echter meer moeilijkheden ondervinden, met name
de productiebekkens ten zuiden van Parijs, Loiret, Eure-et-Loir en Seineet-Marne, waardoor de levensvatbaarheid van twee suikerfabrieken in
deze regio’s in het gedrang komt.

BIETENZAAD
KWS ONTWIKKELT VERBETERDE CERCOSPORA-TOLERANTIE VOOR SUIKERBIET
In een persbericht kondigt de mondiale zaadspecialist KWS aan dat
het een octrooi toegekend gekregen heeft voor verbeterde Cercospora-tolerantie voor suikerbieten. De bladziekte Cercospora beticola is een van ‘s werelds meest schadelijke schimmelziekten voor suikerbieten en kan oogstverliezen van tot wel 50 procent veroorzaken.
Op basis van klassieke teeltmethoden introduceert KWS een eigenschap die een nieuw niveau van bescherming tegen Cercospora
biedt en tegelijkertijd zorgt voor een goede opbrengst. Een van de
manieren waarop telers nu omgaan met Cercospera is het gebruik
van rassen die tolerant zijn voor de effecten van de pathogene stof.
De huidige tolerantie in de rassen is vaak van een lager niveau, met
name wanneer het infectiecijfer gedurende het seizoen laag is. Het
onderzoeksteam van KWS is erin geslaagd de ‘regels te veranderen’,
door de ontwikkeling van een nieuwe eigenschap die een nieuw beschermingsniveau tegen Cercospora biedt en bij zowel de af- als aanwezigheid van de ziekte een positieve invloed heeft op de opbrengst.

Telers proberen de ziekte ook aan te pakken met fungiciden. Maar na
verloop van tijd kunnen de pathogene Cercospora-stoffen resistent
worden tegen fungiciden, waardoor deze in de praktijk niet meer effectief zijn. De aanscherping inzake het gebruik van landbouwpesticiden waarvan in sommige markten sprake is, kan tevens beperkend
werken. Die beperkingen zorgen voor enorme uitdagingen voor suikerbiettelers over de hele wereld.

verkoop van zaad voor mais, suikerbiet, graan, koolzaad, zonnebloem en groente. Om dat doel te realiseren heeft het bedrijf in het
afgelopen fiscale jaar zo’n 200 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

De nieuwe Cercospora-eigenschap kan tevens besparingen opleveren betreffende het gebruik van fungiciden, wat wederom bewijst
dat veredeling een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming
van de landbouwsector
KWS is een van ‘s werelds meest toonaangevende gewasveredelingsbedrijven met ruim 5.500 medewerkers in 70 landen. KWS is van oorsprong een familiebedrijf en is al meer dan 160 jaar een onafhankelijke organisatie. De focus ligt op gewasveredeling en de productie en

In het voorjaar van 2021 zal begonnen worden met
het zaaien van variëteiten met verbeterde
Cercospora-tolerantie in de Verenigde Staten en
geselecteerde Europese markten.

