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SMART teler innoveert met SMART KWS
Peter en Leen hebben in Maarkedal een gemengd 
bedrijf akkerbouw-veeteelt met ongeveer 200 melk-
koeien en 110 ha land. In hun teeltrotatie hebben 
ze suikerbieten, aardappelen, wintertarwe en gras- 
maïs.

In 1993 hebben ze het bedrijf overgenomen en 
sindsdien zaaien ze onafgebroken KWS-suiker-
bietrassen zegt Peter.  

“Niet alleen omdat Jan Van Cauwenberghe ons dat 
adviseert maar omwille van de zeer goede ervarin-
gen die we jaar na jaar met de KWS-rassen hebben 
en die bovendien bevestigd worden door de officiële 
resultaten van het KBIVB. Een hoog financieel inko-
men dat te danken is aan een zeer goede opkomst, 
Hoge wortel- en suikeropbrengsten en ook niet 
onbelangrijk zijn de boven gemiddelde bladziekten 
toleranties.”  

Dit jaar kozen ze voor CONVISO® SMART. De inno-
vatie van KWS waarbij de onkruidbestrijding uit 
slechts 2 herbicide behandelingen zonder voorop-
komst bestaat.  

Ze hadden er ervaring mee van vorig jaar op hun 
percelen in de werktuigendagen in Oudenaarde en 
wilden dit jaar uitsluitend SMART KWS.  

Ze vinden het zeer belangrijk dat het SMART KWS 
systeem er gekomen is nu er heel wat herbiciden in 
de bietenteelt verdwijnen. De arbeidsbesparing is 
ook niet onbelangrijk zegt Leen en zeker op ons be-
drijf waar de werkdruk in het voorjaar zeer hoog is.  

Hun ervaring met het CONVISO® SMART systeem 
omschrijven ze in een woord TOP! “Als we dit jaar 
rond kijken en zien hoe moeilijk de onkruidbestrij-
ding verlopen is. Als we aan collega’s vertellen dat 
wij maar 2 bespuitingen uitvoerden staan ze vol 
ongeloof te kijken dat onze bieten zo zuiver staan. 
Nochtans was er veel opslag van koolzaad en mel-
ganzenvoet. Ze zouden het zeker iedereen aanraden.”  

Peter weet nog te vertellen dat hij schrik had voor de 
toekomst van de bietenteelt, maar met de komst van 
het CONVISO® SMART systeem ziet hij het helemaal 
weer zitten.
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Peter Capiau en Leen Nachtergaele uit Maarkedal

De moeilijkst te bestrij-
den onkruiden welke 
gevoelig zijn voor 
CONVISO® ONE zijn:
	■ Hondspeterselie (Aethusa cynapium)

	■ Koolzaad (Brassica napus)

	■ Melganzenvoet (Chenopodium album)

	■ Bingelkruid (Mercurialis annua)

	■ Gevoelige onkruidgrassen

	■ Varkensgras (Polygonum sp)

	■ Kamille (Matricaria chamomilla)

CONVISO® ONE moet altijd gemengd worden 

met klassieke suikerbiet herbiciden.

Meer info op:  
www.convisosmart.be

Neem geen risico! CONVISO® SMART 
bestrijdt alle onkruiden.

Het CONVISO® SMART systeem:  
SMART KWS zaden + herbicide  
CONVISO® ONE van Bayer

We vinden het zeer belangrijk dat het  

CONVISO® SMART systeem er gekomen is.  

Als we aan collega’s vertellen dat we maar  

2 bespuitingen hebben uitgevoerd, staan ze  

vol ongeloof te kijken.
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Overzicht bietencampagne  

Kort geoogst
Covid remt vraag naar biobrandstof. Volgens het jaarver-
slag van het Internationaal Energieagentschap zal de bio-

brandstofproductie voor het transport in 2020 naar verwachting met 
11,6 procent dalen ten opzichte van het niveau van 2019. Het gaat om 
de eerste daling in twintig jaar. Van alle hernieuwbare energiebronnen 
is vooral de consumptie van biobrandstof teruggelopen als gevolg 
van decoronapandemie en de sterke daling van de olieprijzen.

De Indonesische regering wil de suikerproductie uit-
breiden en nieuwe investeringen aantrekken in de sec-

tor om tekorten en hogere prijzen te voorkomen, aldus The Jakarta 
Post. Het plan is om de suikerproductie tegen 2023 met 676.000 ton 
te verhogen en de suikerinvoer af te bouwen. Indonesië zou een 
areaaluitbreiding van 400.000 tot 700.000 hectare nodig hebben om 
zelfvoorzienend te worden op het vlak van suiker.

Nederland: het Nederlandse suikerconcern Cosun Beet 
Company heeft haar telers gewaarschuwd geen bieten 

in de buurt van pluimveestallen op te slaan wegens het risico op 
een epidemie van vogelgriep in Europa, aldus Akkerwijzer. Volgens 
het Nederlandse NVWA-hygiëneprotocol is het niet toegestaan om 
bieten te laden op bedrijfslocaties waar vogelgriep is geconstateerd.

Verenigd Koninkrijk: de aanvraag voor een noodtoe-
lating voor het gebruik van de neonicotinoïde Cruiser 

SB in 2021 wordt momenteel besproken door het UK Expert Commit-
tee on Pesticides. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar hun antwoord 
dat halfweg december wordt verwacht, want volgens de Britse boer-
en organisatie National Farmers Union zijn de opbrengsten in bepaal-
de regio’s met 50 procent afgenomen en hebben sommige land-
bouwers besloten om volgend jaar te stoppen met de bietenteelt.

Australië: het suikerconcern MSF Sugar sluit zijn 
suikerfabriek in Maryborough. MSF heeft met de na-

bijgelegen suikerfabriek Isis Central Sugar Mill een overeenkomst 
voor de levering van suikerriet gesloten die loopt vanaf 2021 tot eind 
van de campagne 2022. MSF zal de kosten betalen om het suikerriet 
naar ICSM te sturen en een regeling voor het loonwerk toepassen. 

Egypte: strategische suikerreserves voor zeven maanden. 
Egypte heeft zijn strategische reserves vergroot na het uitbre-

ken van de coronapandemie. Volgens een regeringsverklaring eind no-
vember werden strategische reserves opgebouwd voor tarwe, rijst en 
plant aardige oliën, goed voor meer dan vijf maanden. Met de suikervoor-
raad kan een periode van zeven maanden worden overbrugd.

Chili: de enige actieve suikerproducent Empresas Ian-
sa, een dochteronderneming van ED&F Man Holdings, 

gaat zijn suikerfabriek in Los Angeles sluiten. De groep gaat zijn 
activiteiten concentreren in de suikerfabriek van Chillan, op zo’n 100 
kilometer ten noorden van Los Angeles en deed hiervoor een inves-
tering van 30 miljoen dollar. 
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EDITO2

Brengt 2021 aangename verrassingen?
U leest momenteel, nu 2020 zijn einde nadert, al de papieren of digi-
tale versie van de eerste Bietplanter van het nieuwe jaar.

Zeer weinigen onder ons hebben 365 dagen geleden voorspeld hoe 
het nieuwe jaar echt ging verlopen. We hebben elkaar toen, zoals bij 
elke jaarwende, bijna allemaal een goede gezondheid gewenst. We 
beseften echter niet hoe we die gezondheid het komende jaar ook 
echt nodig zouden hebben en nog meer zouden leren appreciëren…

Het bijna afgelopen jaar heeft ons inderdaad veel verrassingen ge-
bracht. Hoe wordt 2021?

In het nieuwe jaar blijft voorzichtigheid rond het coronavirus gebo-
den. Op de landbouwbedrijven zelf wordt hiermee relatief vlot om-
gegaan. Zoals de Voorzitter al schreef in het editoriaal van de vorige 
Bietplanter, is in de fabrieken en meer bepaald in de recepties, de 
grootste waakzaamheid blijvend nodig.

Ook uw federaties, coördinatiecomités, de CBB zelf, maar ook uw parti-
cipatievennootschappen zullen hun werking nog een tijdje moeten 
aanpassen. Uw vertegenwoordigers maar ook de secretarissen doen 
hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk bij de werking te blij-
ven betrekken. We beseffen echter maar al te goed dat videovergade-
ringen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Je moet allereerst vol-

doende vertrouwd zijn met informatica en internet om deel te nemen. 
Daarnaast vraagt het ook een zekere “moed” om met camera, micro-
foon en toetsenbord vragen te stellen, een mening te geven,… 

We merkten dit duidelijk op de Algemene vergaderingen van de SO-
PABE en SOPABE-T: minder deelnemers dan bij een “echte” vergade-
ring en ook minder interactie, hoewel er hard gewerkt was aan dui-
delijke en uitgebreide presentaties en toelichtingen. Dat is ook de 
reden waarom we de obligatiehouderskringen van SOPABE-T zeker 
op de klassieke manier willen organiseren. De Raad van bestuur en 
de Algemene vergadering troffen daarvoor de nodige schikkingen 
(zie hierna).

Ik wil u ondertussen oproepen om het contact met uw vertegenwoordi-
gers niet te lossen of te verliezen. Contacteer ze, per telefoon of via mail, 
om uw zorgen, aandachtspunten en vragen mee te delen. Ook uw secre-
tarissen en de ploeg van de CBB staan klaar om hiernaar te luisteren.

Sinds Europa het quotumsysteem en de minimumprijzen voor suiker 
opgaf, komen in de voorbeschouwingen op het nieuwe jaar drie ele-
menten steeds terug: onzekerheid, prijsdruk en prijsvolatiliteit. Ook 
voor 2021 ga ik u niet verrassen… Een goed half jaar geleden leken 
we af te stevenen op een jaar waarin een historisch groot suikerte-
kort zou opgetekend worden, en was er hoop op gevoelig stijgende 

suikerprijzen. Vandaag voorspelt de ISO een overschot van 
1,9 miljoen ton suiker voor 2019/2020 en gokt het op een tekort van 
3 miljoen ton voor 2020/2021. Met alle onzekerheid zou ook die 
prognose nog kunnen veranderen (zie het artikel over de suiker-
markt op pagina 15).

In die omstandigheden, waaraan we meestal weinig kunnen veran-
deren, is het toch belangrijk dat de planters een fair deel van op-
brengst ontvangen en dat ze op de meest efficiënte manier kunnen 
werken. Ik verwijs daarvoor tot vervelens toe naar debatten rond 
gewasbeschermingsmiddelen en landbouwtechnieken waarover u 
elders in deze Bietplanter meer kan lezen (zie pagina 4). We willen in 
2021 immers behouden wat de Rode Duivels komend jaar nog moe-
ten bewijzen, namelijk dat we duurzaam bij de besten van Europa 
horen!

De Voorzitter, de leden van het Bureau 
en de medewerkers van de CBB wen-
sen u en allen die u dierbaar zijn, 
meer dan ooit een gezond en van 
harte een voorspoedig 2021!

Peter Haegeman, 
Secretaris-generaal CBB

florimond-desprez.fr
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Deadline voor obligatiehouderskringen 
SOPABE-T uitgesteld naar eind juli 2021

Van de obligatiehouderskringen van SOPABE-T werd verwacht dat ze 
zich uiterlijk op 31 januari 2021 zouden uitspreken over de bestemming 
van het resterende deel van de vroegere obligatieleningen. Rekening 
houdend met de geldende anti-COVID-19-maatregelen en het feit dat 

deze grotendeels tot 1 februari 2021 van kracht zullen blijven, om daar-
na slechts geleidelijk afgebouwd te worden, besliste de Algemene Ver-
gadering, op voorstel van de Raad van bestuur, om deze tijdslimiet met 
zes maanden te verlengen, dus tot 31 juli 2021. De Algemene vergade-
ring gaf de Raad van bestuur veiligheidshalve ook de mogelijkheid om 
een bijkomende verlenging van zes maanden, dus tot 31 januari 2022, 
te beslissen mocht de sanitaire situatie dit vereisen. De huidige maatre-
gelen brengen SOPABE-T in feite in een situatie van overmacht. Ze 
maken zelfs de voorbereiding van de organisatie van fysieke vergade-
ringen van de obligatiehouderskringen quasi onmogelijk. Deze vervan-

gen door vergaderingen per post (met schriftelijke beslissingen) of door 
vergaderingen op afstand (door elektronische of informaticamiddelen) 
was niet aangewezen. Het zou zowel de informatiedoorstroming als het 
debat met en tussen de obligatiehouders te sterk beperken. Een andere 
belangrijke afweging was dat dergelijke verlenging als dusdanig de be-
langen van de obligatiehouders niet schaadt en ook de uitvoering van 
het akkoord met SZVG niet verhindert, vertraagt of op enigerlei wijze 
verandert. De obligatiehouders zullen in de loop van de komende 
weken of maanden tijdig en duidelijk geïnformeerd worden over de 
nieuwe timing en modaliteiten van hun vergaderingen. 

Prijzen, diversificatie en klimaatverandering in de kijker
De WABCG, voluit World Association of Beet 
and Cane Growers, waarin de CBB België 
vertegenwoordigt, maakte eind november, 
zoals gewoonlijk, een stand van zaken over 
het voorbije jaar in de sector op. De or-
ganisatie die 36 verenigingen van riet- en 
bietentelers uit 34 landen telt, moest haar 
meest recente vergadering noodgedwon-
gen via videoconferentie houden.

Prijsvolatiliteit aanpakken
De markten voor suiker en ethanol toonden zich in 
2020 enorm volatiel. Op korte termijn heeft de wereld-
wijde coronapandemie, die wijdverspreide lock-
down-maatregelen noodzakelijk maakt, het con-
sumptie niveau in de hele wereld beïnvloed. 
Speculanten, die de landbouwmarkten als een veilige 
haven beschouwden in tijden van financiële en eco-
nomische onzekerheid, versterkten die volatiliteit 
drastisch. Suiker verloor op twee maanden een derde 
van zijn waarde, alvorens terug op te veren. Maar Co-
vid-19 had ook een macro-economische impact, met 
name op de muntpariteiten, waardoor de fundamen-
ten van de sector waarschijnlijk op langere termijn zijn 
veranderd. Dat zal wereldwijd aanpassingen vergen.

Aangezien het de telers zijn die de effecten van die korte-
termijn volatiliteit moeten vertalen in lange-termijnbe-
slissingen voor hun bedrijven, benadrukken suikerbiet- 
en suikerrietproducenten dat het belangrijk is om 
hiermee rekening te houden. Dit moet het mogelijk ma-
ken de essentiële samenhang tussen telers en fabrieken 
te behouden en de risico’s voor de ganse productieketen 
te beperken. Innovatie om de effecten van de prijsvolati-
liteit te beheersen, moet worden bevorderd. Telersvereni-
gingen moeten worden begeleid bij de ontwikkeling van 

nieuwe instrumenten, waar-
onder, bij voor  beeld, een rede-
lijk gebruik van termijncon-
tracten voor suiker, om de 
prijzen voor suikerriet en 
suiker bieten vast te leggen.

Diversificatie van de afzetmogelijkheden voor de 
verwerking van suikerriet en suikerbieten kan ook 
worden ingezet om dit doel te bereiken, aangezien dit 
een efficiënte strategie is gebleken om de veerkracht 
van de suikerbieten- en suikerrietsector te verbeteren. 
Initiatieven in verband met “groene chemie”, zoals bio-
ethanol, bioplastics en biogas, moeten worden 
aangemoedigd en ondersteund door de sector, de 
industrie én de overheid.

Klimaatverandering hoog op de 
agenda
Het jaar 2020 is wereldwijd ook een uitdagend jaar op 
het gebied van agronomie. De klimaatverandering is 
een realiteit voor de landbouwers, waardoor de 
onzekerheid over de opbrengsten en dus eens te meer 
ook de prijsvolatiliteit toeneemt. De landbouwers 
worden het meest getroffen door de klimaat-
verandering, maar zij weten ook dat zij degenen zijn 
die actie kunnen ondernemen om de gevolgen ervan 
te verzachten. De WABCG is van mening dat het van 
cruciaal belang is om instrumenten en strategieën te 
ontwikkelen om zich aan te passen aan de klimaat-
verandering en de gevolgen daarvan. Strategische be-
geleiding op basis van technische ondersteuning en 
innovatie  processen, ontworpen door telers-
verenigingen, in dialoog met overheden, technische 
instituten en het maatschappelijk middenveld moet 
prioriteit krijgen. 

OBLIGATIEHOUDERSKRINGEN2
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Bietencampagne bijna halverwege

De campagne is ongeveer halfweg en de fabrieken in Tienen en 
Longchamps verwerken nu samen dagelijks zo’n 32.000 ton suiker-

bieten. Het gemiddelde suikergehalte in Tienen bedraagt 17,61% en 
17,30% in Longchamps, de gemiddelde grond- en groentarra samen 
bedragen respectievelijk 4,26% en 6,26%.

Om de achterstand van de kranen te neutraliseren werd in overleg met 
Coco Haspengouw overeengekomen het laadschema vanaf 1 december 
met drie dagen te verschuiven. Enkele pannes in Tienen en Long-
champs, maar ook het hoger dan verwacht rendement, zijn hiertoe de 
redenen. Raadpleeg voor uw nieuwe planning zeker het portaal!

Het einde van de campagne is nu voorzien voor 23 januari.
 
Er wordt verwacht dat de bieten, gepland vanaf 1 december, worden 
afgedekt met Toptex (aan te melden in het portaal) en controles hierop 
zullen door de landbouwkundigen worden uitgevoerd.

Bieten die voor 1 december waren gepland en nog niet werden opge-
haald, hoeven niet afgedekt te zijn; zo ze wel zijn afgedekt (en aange-
meld) geven zij recht op de afdekpremie van 1,1 euro/ton netto. Lees er 
zeker bijlage 6 van uw bietencontract op na voor de nog niet ge-
rooide bieten!
 
Syndicale controle 
In het tarragebouw stellen onze controleurs zo goed als geen proble-
men vast. Dagelijks toetsen zij meerdere keren een checklist van zo’n 40 
punten af, noteren de vastgestelde resultaten en signaleren elke tekort-
koming direct aan de verantwoordelijke van het tarragebouw. Uit hun 
controles blijkt dat de receptie van Tienen als schoolvoorbeeld mag gel-
den. De stabiliteit van de bruto- en nettobalansen (accidentele afwijkin-
gen in plus en min van 0,1 kg) dient wel in het oog gehouden te worden, 
maar andere ongeregeldheden zijn zo goed als niet vast te stellen. De 
wasverliezen bedragen er gemiddeld 0,35% (tot max. 1% is toegelaten) 
en het verschil tussen de controleanalyses “warme en koude digestie” 

(die een correcte suikergehaltebepaling moeten aantonen) bedraagt 
gemiddeld 0,13% (max 0,2% is toegelaten).

Met de koudere dagen in aantocht moet nu vooral de temperatuur van 
het labo en van de gebruikte hulpstoffen op peil worden gehouden 
(20°C) om een verdere correcte suikeranalyse te waarborgen.
 
Afwijkende resultaten: er kan steeds een 
klacht ingediend worden.
De goede werking in het receptiegebouw voorkomt echter niet dat bij 
sommige individuele resultaten vragen kunnen gesteld worden. Het 
kan inderdaad nog steeds gebeuren dat door “een al dan niet menselij-
ke fout” stalen verkeerd beoordeeld worden. Ter info: op 1 december 
werden er in Tienen reeds meer dan 30.000 leveringen ontvangen...
 
Om deze afwijkende resultaten op te vangen selecteert TS deze ladingen 
op basis van vooraf vastgestelde grenswaarden (bv grondtarra’s onder 1 
of boven 25%) en onderwerpt deze aan een evaluatie t.o.v. de overige 
leveringen afkomstig van dezelfde bietenhoop of planter. Deze resulta-
ten worden vervolgens al dan niet aangepast en meegedeeld aan ons 
secretariaat.

Toch kunnen er hier en daar nog afwijkende resultaten blijven hangen. 
Als de planter hier niet zelf op reageert, gaat TS ervan uit dat de planter 
akkoord is met dit afwijkende resultaat én dat hij/zij een goede reden 
heeft om niet te reageren.

Over welke resultaten kan het gaan?
Enkele voorbeelden:
1) afwijkend grondtarrapercentage: een planter levert 20 ladingen 
van dezelfde “Idtas” - van 14 wordt er een staal genomen - 13 stalen 
hebben gemiddeld 3,64% grondtarra - 1 staal springt er uit met 15,05%. 
Het gevolg is dat de 6 niet gestaalde vrachten een gemiddelde toebe-
deeld krijgen inclusief de levering met 15,05% grondtarra. Door een 
klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aanvaard wordt, onge-

veer 4,8 ton bieten recupereren bovenop de lagere grondtarraboe-
te!
 
2) afwijkend suikergehalte: een planter levert 600 ton netto bieten 
met een gemiddeld suikergehalte van 17,60%. Eén levering heeft 
15,5%. Door een klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aan-
vaard wordt, dit gemiddelde optrekken naar 17,72% en recupereert hij 
150 euro!

3) aantal Niet Conforme Bieten (NCB): een planter heeft 5 leveringen, 
waarvan 4 met gemiddeld 15 NCB en één met 66 (= zesenzestig) - hier-
door heeft hij in totaal gemiddeld 25 NCB, wat hem een boete oplevert 
van 68,25 euro. Door een klacht in te dienen kan hij, als de klacht aan-
vaard wordt, deze 68,25 euro recupereren.
 
Het kan dus lonen goed uw resultaten na te kijken!

Met vragen of opmerkingen of om effectief een klacht in te dienen 
kan u steeds terecht op ons secretariaat (016/80.14.24 of e-mail naar 
controletienen@gmail.com) of bij de secretaris (e-mail naar van.dijck.
eric@gmail.com). Vermeld steeds duidelijk uw plantersnummer en de 
levering waarover het gaat. 

Eric Van Dijck,
Verbond Suikerbietplanters vzw

Er wordt verwacht dat de bieten, gepland vanaf  
1 december, worden afgedekt met Toptex 
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Uitzaai van suikerbietzaden gecoat met imidacloprid 
toegelaten in 2021
Suikerbietzaden omhuld met Gaucho 70 
WS mogen vanaf 15 februari tot en met 14 
juni 2021 uitgezaaid worden op Belgisch 
grondgebied voor zover voldaan wordt aan 
een reeks voorwaarden. Die noodtoelating 
kende landbouwminister David Clarinval 
toe nadat het Bieteninstituut een om-
standig aanvraagdossier indiende en een 
erkenningscomité dit dossier een positief 
advies gaf.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 
53 van de Europese verordening van 21 oktober 

2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat artikel laat toe een 
toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. 
Die toelating geldt namelijk enkel voor een beperkt en 
gecontroleerd gebruik van het betreffende gewas-
beschermingsmiddel en bovendien moet de plant-
aardige productie (in dit geval de suikerbietteelt) 
worden bedreigd door gevaren die op geen enkele 
andere redelijke manier te bestrijden zijn.

De keerzijde van deze noodtoelating is dat ze gepaard 
gaat met zeer strikte voorwaarden. Dat was de voorbije 
twee jaar ook al het geval. Meer bepaald, en nog steeds, 
mag de uitzaai alleen gebeuren door telers die kunnen 

aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde 
gewasbescherming (IPM) toepassen. Gedurende de 
twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen 
alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet 
bloeien of niet bezocht worden door bijen, geteeld 
worden. Daarna, en dit tot minstens vijf jaar na het 
zaaien van de behandelde zaden, mag men ook alleen 
een beperkte reeks gewassen telen. Tenslotte, moet de 
zaaidiepte ten minste 3 cm bedragen.

Wat vindt de CBB hiervan?
We mogen zeker tevreden zijn dat we met deze 
noodtoelating voor imidacloprid, een werkzame stof van 
de familie der neonicotonoïden, een wapen in handen 
krijgen om de vergelingsziekte te lijf te gaan. Deze kan, 
bij uitstek in het Belgisch klimaat, desastreuse gevolgen 
hebben voor het rendement van de suikerbietenteelt. 
Met de noodtoelating erkent ons land dat gevaar ook 
heel uitdrukkelijk. De randvoorwaarden van deze 
noodtoelating blijven echter problematisch. Ze zijn zo 
strikt dat ze de bietenteler in de praktijk onnodig zwaar 
beperken in zijn teeltrotatie. Uiteindelijk is de suikerbiet 
geen aantrekkelijk gewas voor bestuivers want ze komt 
niet tot bloei. Jammer dat het voorzorgsprincipe het hier 
gehaald heeft op de landbouwpraktijk en op de 
resultaten van studies en onderzoek. florimond-desprez.fr

FD Kung Fu
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De campagne ongeveer voor twee derde achter de rug
Met een verwacht gemiddeld rendement van 81,5 ton/ha en op voor-
waarde dat de fabriek dagelijks verder 10.500 ton bieten blijft verwer-
ken, verwacht Iscal de campagne te zullen eindigen op 12 januari.  

Twee derde van de campagne is bijgevolg achter de rug. Het suikerge-
halte handhaaft zich tot einde november op gemiddeld 17,3%, de 
grondtarra bedraagt gemiddeld 4,49% voor het fabrieksvervoer (gerei-
nigde bieten) en 8,08% voor het zelfvervoer; de koptarra gemiddeld 
7,23% op de nettobiet.

Grondtarra
De situatie was op sommige momenten precair – door de plotse omslag 
van droog naar nat weer dreigde de fabriek eind september/begin okto-
ber met een tekort aan grondstof te worden geconfronteerd en was het 
alle hens aan dek om tot een voldoende bevoorrading te komen. Plan-
ters werden aangemoedigd te rooien, soms met hoge grondtarra en 
structuurschade tot gevolg. Om die reden besliste Coco Iscal een inven-
taris op te maken van de planters die zich door deze omstandigheden 
benadeeld weten en die geleverd hebben tussen 23/09 en 31/10. Deze 
inventaris zal aan Iscal voorgelegd worden met de vraag deze te evalu-
eren met het oog op een aanpassing van de spilwaarde grondtarra 
waarboven de boete wordt opgelegd.

Vroege premie uit “planterspot”
Niet alleen de grondtarra kende een omslag vanaf 23 september, ook 
het gemiddelde rendement en het suikergehalte verschoof als gevolg 
van de overgang van droog naar nat.

Met het IPA 2020 kunnen we, in tegenstelling tot het verleden, hier op 
inspelen door de vroege premie uit de “planterspot” vast te stellen i.f.v. 
de evolutie van de opbrengsten per week. Tot vorig jaar werden deze 
premies vastgesteld nog voor de campagne van start ging, op een 
ogenblik dus dat er nog geen enkel zicht was op eventuele opbrengst-
evoluties!

Op basis van een evaluatie van de rendementsevolutie in de eerste vier 
weken t.o.v. de gemiddelde resultaten van de volgende weken, beslis-
ten de plantersafgevaardigden deze vroege premie als volgt toe te ken-
nen (zie tabel links onderaan). Samen met de gebruikelijke fabriekspre-
mie brengen zij de gemiddelde omzet/ha voor de eerste weken van de 
campagne op een zelfde niveau.

Leveringen in Dinteloord
De tweede periode van leveringen vanuit de Eeklose en Scheldepolder 
aan Cosun Beet Company (ex Suiker Unie) in Dinteloord is intussen afge-
werkt. Omdat de ontvangstrichtlijnen in Dinteloord en Fontenoy op 
heel wat punten verschillen, werd afgesproken met regelmaat vergelij-
kende proeven uit te voeren zodat deze leveringen éénzelfde evaluatie 
zouden krijgen alsof ze in Fontenoy zouden geleverd zijn. Uit deze proe-
ven blijkt voorlopig dat de in het IPA voorziene afspraken volstaan, maar 
definitief uitsluitsel hierover zal pas na afloop van de volledige campag-
ne kunnen gegeven worden. Het suikergehalte bedraagt voor de 
Vlaamse leveraars in Dinteloord gemiddeld 17,04% (voorlopige com-
pensatie inbegrepen), de grondtarra 9,5% en de koptarra op de netto-
biet (forfaitair) 3%. Op 14 december start de derde leveringsronde.

Suikerbietprijs 2020
Op 22/12 wordt een voorschot (45%) uitbetaald voor de tot 13/12 gele-
verde bieten, het saldo volgt op 31 januari. Beide bedragen zullen bere-
kend worden op een gemiddelde suikerverkoopprijs van 380 euro, of 
m.a.w. een suikerbietprijs van 24,73 euro à 16% of 28,07 euro à 17,5% 
suikergehalte. Iscal wil hiermee op veilig spelen, want verwacht dat de 
gemiddelde verkoopprijs voor deze campagne (die loopt tot 
30/09/2021) de 390 euro niet zal halen. De definitieve verkoopprijs zal 
aldus Iscal tussen 380 en 390 euro uitkomen. Wat overeenstemt met het 
deel boven 380 euro zal einde november 2021 uitbetaald worden. 
De plantersafgevaardigden in Coco Iscal drukten over deze meegedeel-
de (voorlopige) verkoopsresultaten reeds hun ontgoocheling uit en ver-
wachten dat Iscal al de nodige commerciële inspanningen doet om in 
de resterende maaanden de prijs op een minimumniveau te tillen die 
toelaat de suikerbiet toch 26,29 euro à 16% suikergehalte te betalen.

Ontvangst volledige 
biet
De eerste gesprekken hierover zijn ge-
start. Het is de bedoeling dit nieuwe 
ontvangstsysteem toe te passen vanaf 
de campagne 2022. Heel veel discussie 

over de praktische aanpak en uitvoering zal er niet hoeven te gebeuren; 
er zijn voorbeelden voldoende in binnen- en buitenland waar reeds 
meerdere jaren de volledige biet wordt ontvangen. Het is duidelijk dat 
ook de loonwerkers mee het bad in zullen moeten zodat geen biet meer 
achterblijft in het veld.

Het debat met de fabrikant zal zich vooral focussen op een correcte om-
rekening in euro’s van deze nieuwe aanpak. Het startpunt is, en dat be-
amen beide partijen, het realiseren van een evenwicht tussen de oude 
en de nieuwe situatie. Waar dit evenwicht juist ligt zal het eerste punt 
van de besprekingen zijn. Moge het gezond verstand zegevieren! 

Eric Van Dijck
CoCo Vlaanderen vzw

ton/ha
suiker-
gehalte

premie uit 
planters-

pot

premie 
fabrikant 

(+/-)

week 1 tot 20/09 73,21 17,20 1,5 1,69

week 2 tot 27/09 75,11 17,57 0,4 1,27

week 3 tot 05/10 76,11 17,49 0,8 0,36

week 4 tot 11/10 79,71 17,15 0,4 -

T.e.m. 02/12/20
Suiker-

gehalte °Z
% grondtarra

% koptarra/
netto biet

Vlaams-Brabant 17,04 3,67 9,03

Région des Collines 17,41 6,13 5,98

Frankrijk 17,38 4,31 6,29

Leemstreek 17,61 5,53 6,34

Midden W.-VL. 17,22 4,12 7,67

Poperinge 17,05 4,53 7,50

Quévy 17,89 5,28 5,17

Zandstreek 17,49 5,47 5,22

Zeepolder 17,20 5,14 8,11

Zandleem O.-VL. 17,11 4,15 7,31

Zandleem W.-VL 16,99 4,31 7,91

Zand O.-VL 16,63 4,86 9,93

Zuid W.-VL. 17,01 3,87 8,55

totaal 17,30 4,94 7,23



2020, een jaar met een moeilijke start. We kwamen net uit een ongunstig einde van 
de winter, en de weersomstandigheden in het voorjaar die daarop volgden hielpen 
niet! 
Zware regenval in februari en de eerste helft van maart (meer dan 150 L/m²) heeft de bodem echt 
verdicht, waardoor het moeilijk is om opnieuw aan de slag te gaan voor de zaai. Door deze lange 
periode van regenval kon het land niet worden bewerkt om de groenbemester die in het najaar 
werd gezaaid mechanisch of chemisch te vernietigen in geval van niet-kerende bodembewerking. 
Het gebrek aan vorst heeft ook gevolgen gehad voor de grondbewerking, vooral op de zwaardere 
gronden. 
De zaai begon rond 25 maart, maar toen al droogde de noordoostelijke wind het zaaibed uit. Er 
werd aanbevolen om met Force behandeld zaad op een diepte van 2,5 cm te zaaien, en de uitdro-
gende weersomstandigheden beïnvloedden de opkomst in velden met heterogene texturen en 
kleikoppen: ook al was er vocht aanwezig op het moment van de zaai, het zaaibed droogde toch 
snel uit. Zwakke regenval begin mei heeft misschien geholpen om het gebrek aan opkomst aan te 
vullen, maar de bieten hebben zich niet altijd goed ontwikkeld. Onkruidbestrijding was ook moei-
lijk onder deze droge omstandigheden.  De rassenproeven zijn tussen 25 maart en 17 april ge-
zaaid. De opkomst was zeer variërend tussen de locaties als gevolg van de bodemvoorbereiding 
en het gebrek aan neerslag na de zaai. We merkten een lagere opkomst op voor de rassen Anne-
monika Kws en BTS 1280 N.  
De bieten waren nauwelijks opgekomen wanneer de groene bladluizen (voornamelijk Myzus 
persicae) opdoken, een maand eerder dan in 2019. In totaal waren er soms 4 specifieke bladluis-
behandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling. Soms met teleurstel-
lende resultaten.  
De eerste sterke warmte wordt waargenomen na half juni, gevolgd door een niet minder hete 
zomer en nog steeds met een neerslagtekort tot eind juli. Door het zeer warme (meer dan 40°C) 
maar droge zomerklimaat kon cercospora niet erg vroeg optreden en zich verspreiden, waardoor 
de fungicidenbehandeling vaak kon worden uitgesteld, tenzij er zich witziekte ontwikkelde. Als 
het goed beredeneerd was met een goede rassenkeuze, volstaat een enkele behandeling.  
 
Al deze gegevens zijn weergegeven op de tabel op blz 8-9 in dit artikel. Deze tabel geeft de op-
brengstkenmerken (wortel, suikerrijkheid, grondtarra) per ras alsook de resistenties voor bladziek-
ten, risico op schieters, enz ... 
Sinds enkele jaren geeft het KBIVB een belangrijke plaats aan de « bladgezondheid » in de rassen-
keuze. Witziektetolerantie is een evident raseigenschap. Maar cercosporatolerantie dient vooruit 
geschoven te worden. Deze speelt een belangrijke rol in het potentieel van het ras. We drukken 
deze tolerantie graag uit met een objectief cijfer. 
 

Bladschimmelziekten : roest en laattijdige ontwikkeling van cerco-
spora ! 
We zien al enkele jaren dat roest vóór half juli in de velden optreedt. De ontwikkeling is traag, en 
met een lage relatieve vochtigheid en grote zomerhitte ontwikkelen de meeste puistjes zich niet. 
Roest blijft tijdens de zomermaanden aanwezig en de ontwikkeling ervan versnelt dan tegen 
september en oktober. Een overhaaste fungicidenbehandeling tegen deze ziekte moet worden 
vermeden en moet gemotiveerd zijn op basis van het verschijnen van cercospora. De ontwikke-
ling van cercospora is pas half augustus echt begonnen en de goed aangebrachte fungicide heeft 
met slechts één behandeling een gezond bladgestel in stand gehouden. De hoge temperaturen 
eind september waren bevorderlijk voor de her-besmetting van de meest gevoelige rassen. 

De algemene bladgezondheid en de verschillende ziekten worden vandaag uitgedrukt in een 
"percentage": percentage gezond bladoppervlak. Hoe hoger het cijfer, hoe resistenter het ras is 
tegen de ziekte(n): dit is het aandeel dat door het ras wordt gebracht, terwijl de rest onder de 
fungicidenbescherming moet vallen . 

Nematoden 
Ondanks de droge omstandigheden van het voorjaar hadden de nematoden een meetbaar effect 
op de opbrengst. De zeer hoge temperaturen van einde juni veroorzaakten bladverwelking, maar 
zonder bladverlies. De nematodentolerante rassen hebben hun resultaat zowel in opbrengstpo-
tentieel als in velden met een matige of hoge nematodenbesmetting bevestigd. Deze rassen wer-
den op niet minder dan 65% van het areaal gezaaid in 2020.  

Rhizoctonia bruinrot 
De rastolerantie voor rhizoctonia werd dit jaar in gekende besmette percelen bestudeerd maar er 
konden geen nieuwe observaties dit jaar uitgevoerd worden. De rassen Hendika Kws, BTS 4190 
Rhc, Tucson, Annemonika Kws, en FD Clima zijn de aanbevolen rassen voor 2021. In sterk besmet-
te percelen heeft het ras BTS 605 een te lage tolerantie. 

De opbrengsten 
De oogst start einde september voor enkele dagen in droge omstandigheden, maar is snel ge-
stopt door meerder dagen regen met niet minder dan 100 liter/m². Rond 10 november heeft 
plaatselijk de regenval 250 liter per m² overschreden. De zeer hoge suikerrijkheid van einde sep-
tember (19,9°) daalt vanaf oktober naar 17,5° om rond 18° te eindigen in november. De suikerop-
brengst in de proeven neemt amper toe tijdens de oogstperiode. 
 
 
 
 

Om een rassenkeuze te maken voor 2021 mag men niet stoppen 
bij één jaar ervaring, zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeu-
ze maken op basis van het jaarresultaat zal het gedrag van het 
ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, niet 
kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening hou-
dend met het potentieel van de rassen over meerdere seizoenen 
(de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gegevens) alsook 
de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor 
een rationele keuze. 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2021 
 André WAUTERS  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Ook al wordt er geen fungicide toegepast hebben sommige rassen voldoende tolerantie om late 
aantastingen van cercospora en roest te weren.  
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aantastingen van cercospora en roest te weren.  

2020, een jaar met een moeilijke start. We kwamen net uit een ongunstig einde van 
de winter, en de weersomstandigheden in het voorjaar die daarop volgden hielpen 
niet! 
Zware regenval in februari en de eerste helft van maart (meer dan 150 L/m²) heeft de bodem echt 
verdicht, waardoor het moeilijk is om opnieuw aan de slag te gaan voor de zaai. Door deze lange 
periode van regenval kon het land niet worden bewerkt om de groenbemester die in het najaar 
werd gezaaid mechanisch of chemisch te vernietigen in geval van niet-kerende bodembewerking. 
Het gebrek aan vorst heeft ook gevolgen gehad voor de grondbewerking, vooral op de zwaardere 
gronden. 
De zaai begon rond 25 maart, maar toen al droogde de noordoostelijke wind het zaaibed uit. Er 
werd aanbevolen om met Force behandeld zaad op een diepte van 2,5 cm te zaaien, en de uitdro-
gende weersomstandigheden beïnvloedden de opkomst in velden met heterogene texturen en 
kleikoppen: ook al was er vocht aanwezig op het moment van de zaai, het zaaibed droogde toch 
snel uit. Zwakke regenval begin mei heeft misschien geholpen om het gebrek aan opkomst aan te 
vullen, maar de bieten hebben zich niet altijd goed ontwikkeld. Onkruidbestrijding was ook moei-
lijk onder deze droge omstandigheden.  De rassenproeven zijn tussen 25 maart en 17 april ge-
zaaid. De opkomst was zeer variërend tussen de locaties als gevolg van de bodemvoorbereiding 
en het gebrek aan neerslag na de zaai. We merkten een lagere opkomst op voor de rassen Anne-
monika Kws en BTS 1280 N.  
De bieten waren nauwelijks opgekomen wanneer de groene bladluizen (voornamelijk Myzus 
persicae) opdoken, een maand eerder dan in 2019. In totaal waren er soms 4 specifieke bladluis-
behandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling. Soms met teleurstel-
lende resultaten.  
De eerste sterke warmte wordt waargenomen na half juni, gevolgd door een niet minder hete 
zomer en nog steeds met een neerslagtekort tot eind juli. Door het zeer warme (meer dan 40°C) 
maar droge zomerklimaat kon cercospora niet erg vroeg optreden en zich verspreiden, waardoor 
de fungicidenbehandeling vaak kon worden uitgesteld, tenzij er zich witziekte ontwikkelde. Als 
het goed beredeneerd was met een goede rassenkeuze, volstaat een enkele behandeling.  
 
Al deze gegevens zijn weergegeven op de tabel op blz 8-9 in dit artikel. Deze tabel geeft de op-
brengstkenmerken (wortel, suikerrijkheid, grondtarra) per ras alsook de resistenties voor bladziek-
ten, risico op schieters, enz ... 
Sinds enkele jaren geeft het KBIVB een belangrijke plaats aan de « bladgezondheid » in de rassen-
keuze. Witziektetolerantie is een evident raseigenschap. Maar cercosporatolerantie dient vooruit 
geschoven te worden. Deze speelt een belangrijke rol in het potentieel van het ras. We drukken 
deze tolerantie graag uit met een objectief cijfer. 
 

Bladschimmelziekten : roest en laattijdige ontwikkeling van cerco-
spora ! 
We zien al enkele jaren dat roest vóór half juli in de velden optreedt. De ontwikkeling is traag, en 
met een lage relatieve vochtigheid en grote zomerhitte ontwikkelen de meeste puistjes zich niet. 
Roest blijft tijdens de zomermaanden aanwezig en de ontwikkeling ervan versnelt dan tegen 
september en oktober. Een overhaaste fungicidenbehandeling tegen deze ziekte moet worden 
vermeden en moet gemotiveerd zijn op basis van het verschijnen van cercospora. De ontwikke-
ling van cercospora is pas half augustus echt begonnen en de goed aangebrachte fungicide heeft 
met slechts één behandeling een gezond bladgestel in stand gehouden. De hoge temperaturen 
eind september waren bevorderlijk voor de her-besmetting van de meest gevoelige rassen. 

De algemene bladgezondheid en de verschillende ziekten worden vandaag uitgedrukt in een 
"percentage": percentage gezond bladoppervlak. Hoe hoger het cijfer, hoe resistenter het ras is 
tegen de ziekte(n): dit is het aandeel dat door het ras wordt gebracht, terwijl de rest onder de 
fungicidenbescherming moet vallen . 

Nematoden 
Ondanks de droge omstandigheden van het voorjaar hadden de nematoden een meetbaar effect 
op de opbrengst. De zeer hoge temperaturen van einde juni veroorzaakten bladverwelking, maar 
zonder bladverlies. De nematodentolerante rassen hebben hun resultaat zowel in opbrengstpo-
tentieel als in velden met een matige of hoge nematodenbesmetting bevestigd. Deze rassen wer-
den op niet minder dan 65% van het areaal gezaaid in 2020.  

Rhizoctonia bruinrot 
De rastolerantie voor rhizoctonia werd dit jaar in gekende besmette percelen bestudeerd maar er 
konden geen nieuwe observaties dit jaar uitgevoerd worden. De rassen Hendika Kws, BTS 4190 
Rhc, Tucson, Annemonika Kws, en FD Clima zijn de aanbevolen rassen voor 2021. In sterk besmet-
te percelen heeft het ras BTS 605 een te lage tolerantie. 

De opbrengsten 
De oogst start einde september voor enkele dagen in droge omstandigheden, maar is snel ge-
stopt door meerder dagen regen met niet minder dan 100 liter/m². Rond 10 november heeft 
plaatselijk de regenval 250 liter per m² overschreden. De zeer hoge suikerrijkheid van einde sep-
tember (19,9°) daalt vanaf oktober naar 17,5° om rond 18° te eindigen in november. De suikerop-
brengst in de proeven neemt amper toe tijdens de oogstperiode. 
 
 
 
 

Om een rassenkeuze te maken voor 2021 mag men niet stoppen 
bij één jaar ervaring, zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeu-
ze maken op basis van het jaarresultaat zal het gedrag van het 
ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, niet 
kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening hou-
dend met het potentieel van de rassen over meerdere seizoenen 
(de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gegevens) alsook 
de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor 
een rationele keuze. 
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Het klimaat van de laatste jaren is geëvolueerd : een klimaatsopwarming die  
ziekten brengt zoals cercospora, meer en meer aanwezig, maar ook een grotere 
druk op het gebruik van de fungiciden, zowel maatschappelijk met de invloed op 
milieu, als de ontwikkeling van resistenties.  

Een goed antwoord is de rastolerantie voor schimmelziekten. De « bladgezondheid » van de ras-
sen heeft al een belangrijke rol gespeeld, ook in 2019 en 2020 die nochtans geen jaren met een 
hoge ziektedruk waren.  

Wanneer een fungicidebehandeling samen met de rastolerantie wordt gecombineerd kadert dit 
volop in de IPM richtlijnen om een gezond bietenblad te behouden en het risico op resistentie 
tegenover de fungiciden te minimaliseren. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de 
rastolerantie te benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

 
Roest is reeds enkele jaren een van de eerste ziekten die aangetroffen worden in de bietenperce-
len, maar deze ziekte is vooral in de kuststreek een probleem. In die streken kan het loof door 
deze ziekte vanaf september gedeeltelijk vernietigd worden. (2015 en 2017). 
 
Witziekte (foto hierboven) kan plots in juli of in augustus opduiken en snel in enkele dagen een 
sterke uitbreiding kennen. Vandaag zijn nog de meeste fungiciden zeer efficiënt tegen witziekte, 
maar het is ook voor deze ziekte dat de grootste rasverschillen bestaan.  

Van der verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse op-
brengstderving geeft, ook omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat besmet is met cercospora 
 de rooi laat is. 

Daarom hebben wij verkozen om voor alle rassen een « globale bladgezondheid » te geven in 
de rasbeschrijving (zie bladzijden 8&9), waarbij de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijk-
ste factor speelt. 

Een nieuw cijfer voor de rastolerantie voor ziekten : percentage 

Tot nu toe werd de rastolerantei voor schimmelziekten steeds uitgedrukt met een waarderingscij-
fer tussen  1 en 9, met 9 als volledig tolerant. Deze  cijfers zijn gebaseerd op gemiddelden van alle 
waarnemingen van de verschillende proeven.  De belangrijkste proeven zijn speciaal aangelegde 
proeven waar alle rassen worden uitgezaaid en er geen fungicidebehandeling wordt uitgevoerd 
zodat alle ziekten zich kunnen vrij ontwikkelen : het zijn de observatieproeven. In deze proeven 
wordt de evolutie van de verschillende ziekten gevolgd door het seizoen. 

Waarnemingen kunnen ook in de opbrengstproeven gedaan worden (vooral cercospora en roest) 
om de gegevens aan te vullen met ziekten die ondanks een fungicide toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de drie jaren beproeving hebben wij voor de verschillende ziekten niet minder dan 20 
observatiecijfers per ras voor de witziekteaantasting, 60 voor cercospora en 32 voor roest, voor 
alle bestudeerde rassen ! 

Al deze gegevens geven een percentage gezond bladgestel voor ten opzichte van het aangetaste 
bladoppervlak.  Dit percentage wordt bekomen door het blad gestel waar te nemen en de aantas-
ting te bepalen. Voor een perfecte tolerantie voor witziekte bvb wordt een quotering ‘100’ gege-
ven, wanneer de bieten volledig wit zijn geven we een ‘0’, met alle intermediaire cijfers. 

Ideaal worden 3-4 waarnemingen in de tijd op regelmatige tijdstippen uitgevoerd om de evolutie 
van de ziekte per perceel te berekenen (AUDPC). Dit laat toe om precies de gevoeligheid of tole-
rantie van de rassen beter te beschrijven. Voor sommige ziekten is dit niet zo makkelijk,  of als de 
ziekte zich pas laat ontwikkelt. 

Rastolerantie  bestaat voor de vershcillende bladschimmelziekten, zoals bvb. voor witziekte ! 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2021 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2021 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn dik-
wijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst tole-
rantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten. En eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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rantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten. En eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 

Het klimaat van de laatste jaren is geëvolueerd : een klimaatsopwarming die  
ziekten brengt zoals cercospora, meer en meer aanwezig, maar ook een grotere 
druk op het gebruik van de fungiciden, zowel maatschappelijk met de invloed op 
milieu, als de ontwikkeling van resistenties.  

Een goed antwoord is de rastolerantie voor schimmelziekten. De « bladgezondheid » van de ras-
sen heeft al een belangrijke rol gespeeld, ook in 2019 en 2020 die nochtans geen jaren met een 
hoge ziektedruk waren.  

Wanneer een fungicidebehandeling samen met de rastolerantie wordt gecombineerd kadert dit 
volop in de IPM richtlijnen om een gezond bietenblad te behouden en het risico op resistentie 
tegenover de fungiciden te minimaliseren. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de 
rastolerantie te benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

 
Roest is reeds enkele jaren een van de eerste ziekten die aangetroffen worden in de bietenperce-
len, maar deze ziekte is vooral in de kuststreek een probleem. In die streken kan het loof door 
deze ziekte vanaf september gedeeltelijk vernietigd worden. (2015 en 2017). 
 
Witziekte (foto hierboven) kan plots in juli of in augustus opduiken en snel in enkele dagen een 
sterke uitbreiding kennen. Vandaag zijn nog de meeste fungiciden zeer efficiënt tegen witziekte, 
maar het is ook voor deze ziekte dat de grootste rasverschillen bestaan.  

Van der verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse op-
brengstderving geeft, ook omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat besmet is met cercospora 
 de rooi laat is. 

Daarom hebben wij verkozen om voor alle rassen een « globale bladgezondheid » te geven in 
de rasbeschrijving (zie bladzijden 8&9), waarbij de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijk-
ste factor speelt. 

Een nieuw cijfer voor de rastolerantie voor ziekten : percentage 

Tot nu toe werd de rastolerantei voor schimmelziekten steeds uitgedrukt met een waarderingscij-
fer tussen  1 en 9, met 9 als volledig tolerant. Deze  cijfers zijn gebaseerd op gemiddelden van alle 
waarnemingen van de verschillende proeven.  De belangrijkste proeven zijn speciaal aangelegde 
proeven waar alle rassen worden uitgezaaid en er geen fungicidebehandeling wordt uitgevoerd 
zodat alle ziekten zich kunnen vrij ontwikkelen : het zijn de observatieproeven. In deze proeven 
wordt de evolutie van de verschillende ziekten gevolgd door het seizoen. 

Waarnemingen kunnen ook in de opbrengstproeven gedaan worden (vooral cercospora en roest) 
om de gegevens aan te vullen met ziekten die ondanks een fungicide toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de drie jaren beproeving hebben wij voor de verschillende ziekten niet minder dan 20 
observatiecijfers per ras voor de witziekteaantasting, 60 voor cercospora en 32 voor roest, voor 
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ting te bepalen. Voor een perfecte tolerantie voor witziekte bvb wordt een quotering ‘100’ gege-
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van de ziekte per perceel te berekenen (AUDPC). Dit laat toe om precies de gevoeligheid of tole-
rantie van de rassen beter te beschrijven. Voor sommige ziekten is dit niet zo makkelijk,  of als de 
ziekte zich pas laat ontwikkelt. 

Rastolerantie  bestaat voor de vershcillende bladschimmelziekten, zoals bvb. voor witziekte ! 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2021 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2021 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 

Prestaties 2018-2019-2020 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Jinx, Bayamo, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
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(1) een hoog cijfer geeft een gunstige kwotering aan voor tolerantie of bodembedekking   negatieve appreciatie positieve appreciatie 
 

(2) procent gezonde en leverbare bieten in proeven besmet met Rhizoctonia solani 
 

(3) de resultaten in het vet zijn bekomen op representatieve commerciële zaadloten 
 

*      schieters/ha, alle zaaidata meegenomen, inclusief onzuiverheden : de lengte van de balk geeft het aantal weer t.o.v. de getuige. 

Deze tabel geeft links, onder de blauwe hoofding, de karakteristieken en opbrengsten van alle rassen in klassieke situatie. Onder klassieke situatie wordt verstaan velden zonder specifieke 
problemen van rhizoctonia of van het bietecystenematode (lichte besmettingen zijn mogelijk). In dit linkse gedeelte van de tabel zijn de resultaten van ALLE rassen uitgedrukt t.ov. van de 
getuige (=100. De absolute waarden staan bovenaan de tabel ter informatie).  
Rechts onder de groene hoofding worden de resultaten van de rassen in nematodenbesmette situatie weergegeven, waar proeven werden aangelegd in velden met een gekende besmet-
ting door het bietecystenematode. De resultaten van de nematodentolerante rassen worden uitgedrukt t.ov. van de dezelfde getuige G. 
Om het suikergehalte beter te karakteriseren, worden de absolute cijfers van de beproeving eveneens naast de relatieve cijfers gegeven (enkel voor  2020). 
(Getuige = Lisanna Kws, Jinx, Bayamo, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N) 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (8%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2020 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Hees, Crisnée, Bleret, Oleye, Groot-Gelmen, Gingelom, Bertem, Avernas, Perwez, Marneffe, Acosse, Wagnelée, Pont-à-
Celles, St Maria Lierde, Mévergnies, Briffoeil, Kwaremont. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs. De inwerking van onverteerde 
materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd op het perceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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PARTICIPATIE TS12

Brutodividend van 1,2 procent voor de planters van SOPABE-T
Door de sanitaire maatregelen rond Covid-19 die sinds  
2 november van kracht zijn en de onmogelijkheid om 
samen te komen, werd de Algemene vergadering van de 
coöperatieve vennootschap SOPABE-T op 26 november 
gehouden via videoconferentie.

Tijdens de vergadering werden de rekeningen van het boekjaar 
2019/20 voorgesteld. Het dividend van de aandelen T voor het jaar 

2019 werd vastgelegd op 0,10 euro per aandeel T, hetzij een rendement 
van 1,20 procent. Het werd aan de planters uitgekeerd op 30 november 
2020. De interest op de obligaties (0,11%) voor het jaar 2020 zal betaald 
worden op 15 januari 2021.

De Algemene vergadering keurde ook een wijziging aan het Huishoude-
lijk Reglement goed en het uitstel van de deadline voor de vergaderingen 
van de obligatiehouderskringen om te beslissen over de omzetting van 
de resterende obligaties. Na de vergadering gaf Guy Paternoster, enige 
bestuurder van TS, zijn visie over de toekomstperspectieven van TS en 
Südzucker. 

Een dividend van 0,10 euro per aandeel T
De voorstelling van de rekeningen tijdens de Algemene vergadering 
had betrekking op het boekjaar SOPABE-T van 1 juli 2019 tot en met  
30 juni 2020.

Een overzicht van de activa en passiva op 30 juni 2020 en van de resultaten-
rekeningen staat vermeld in de onderstaande tabellen. Het boekjaar 
2019/2020 werd afgesloten met een courante winst vóór belastingen van  
465.016,06 euro, tegenover 456.232,23 euro in 2018/19. Net als vorig jaar is 
de belangrijkste bron van inkomsten de toekenning van een dividend van 
0,45 euro per aandeel TS in het bezit van SOPABE-T, hetzij een bedrag van 
540.000 euro. Daaraan werd in het afgelopen boekjaar de toekenning van 
een dividend van 0,20 euro per aandeel Südzucker, hetzij een bedrag van 
32.015,40 euro voor de 160.077 aandelen Südzucker in het bezit van SOPA-
BE-T op het moment van de dividenduitkering in juli 2019, toegevoegd.

Bovenop deze courante winst kwam een terugname van waarde-
vermindering van 96.000 euro op de aandelen CropEnergies, terwijl een 
terugname van waardevermindering van 1.167.000 euro van de aandelen 
TS in het bezit van SOPABE-T werd geboekt. De geraamde waarde van het 
aandeel TS werd neerwaarts bijgesteld (van 6,01 naar 5,03 euro), als ge-
volg van een negatief bedrijfsresultaat van TS tijdens het boekjaar afge-
sloten op 29.02.2020 en dit voor het tweede opeenvolgende jaar. Reke-
ning houdend met deze twee eenmalige posten en een belastinglast van 
9.355,16 euro, werd het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat 
van 615.339,10 euro.
Het bestuursorgaan stelde voor om het negatieve resultaat van 615.339,10 
euro als volgt te bestemmen:
- een inhouding van een totaalbedrag van 918.411,40 euro op de on-

beschikbare reserves om zo een deel van de verliezen als gevolg van 
de waardevermindering van de aandelen TS weg te werken;

- de toewijzing van het bedrag van 303.072,30 euro aan de vergoeding 
van de aandelen T, om een brutodividend van 0,10 euro per aandeel 
T (0,20 euro vorig jaar) toe te kennen. De 3.030.723 aandelen T die 
recht geven op een dividend voor het jaar 2020 staan vermeld in het 
bestand dat op 31 december 2019 werd afgesloten (in overeenstem-
ming met het definitieve bestand van de basiscontracten 2019).

Er werd aan herinnerd dat, na de conversie van de obligaties van de twee-
de schijf en de helft van de obligaties van de derde schijf, uitgevoerd op 
31.01.2019, het aantal aandelen T die recht geven op een dividend, bijna 
verdrievoudigd is, van 1.163.276 naar 3.037.723. Bovendien bevatten de 
inkomsten voor het boekjaar 2019/20 nog niet de dividenden die zijn be-
taald voor de 1.249.124 extra aandelen Südzucker die als gevolg van de 
conversie in het boekjaar 2019/20 zijn aangekocht.

Alle voorstellen omtrent de bestemming van het resultaat werden aan-
vaard door de Algemene vergadering.

Aanpassing aan het Huishoudelijk Reglement
In het systeem van financiële participatie van de planters in TS, moet het 
aantal aandelen  in bezit van de planters, in verhouding blijven tot het 
basiscontract. 

Vanaf de campagne 2020 wordt het basiscontract, overeenkomstig het 
interprofessioneel akkoord, uitgedrukt in ton bieten aan 18°Z in plaats 
van aan 17°Z zoals dit vroeger het geval was. De evenredigheidsregel die 
de financiële inspanning per ton bieten binnen contract definieert, is der-
halve gewijzigd overeenkomstig een regel van drie:

De evenredigheidsregel, die 12,61 euro per ton bieten in het kader 
van een basiscontract van 17°Z bedroeg, wordt zo 13,35°Z per ton 
basiscontract van 18°Z. 

Artikel 3a) van het Huishoudelijk Reglement, waarin de participatie-in-
spanning per ton bieten basiscontract wordt gedefinieerd, werd aange-
past om rekening te houden met deze aanpassing. De wijzigingen wer-
den door de Algemene vergadering goedgekeurd.

Uitstel van de vergaderingen van de obliga-
tiehouderskringen
Aangezien de resterende obligatieleningen (die overeenkomen met de 
derde en vierde schijf van de participatie) op 31 januari 2021 aflopen, was 
het de bedoeling om de planters TS in lokale vergaderingen bijeen te roe-
pen om te beslissen over de verdere omzetting van hun obligaties in aan-
delen Südzucker. 

Ingevolge de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, lijkt het onmogelijk om fysieke vergaderingen van obliga-
tiehouderskringen te organiseren. Gezien deze waarschijnlijke onmoge-
lijkheid, heeft het bestuursorgaan voorgesteld de beslissingsperiode van 
de obligatiehouderskringen over de toewijzing van het resterende deel 
van de oude obligatieleningen te verlengen tot 31 juli 2021 (met de mo-
gelijkheid voor het bestuursorgaan om deze periode nogmaals met  
6 maanden te verlengen, d.w.z. tot 31 januari 2022).

Deze verlenging heeft geen enkele invloed op de uitvoering van de over-
eenkomst met SZVG en is niet nadelig voor de belangen van de obligatie-
houders. De obligatierente wordt betaald voor de verlengingsperiode.

Het bestuursorgaan zal, voor zover dus mogelijk, de obligatiehouders-
kringen bijeenroepen om te beslissen over de volgende twee voorstellen:
- omzetting op 31.01.2021 van de obligaties van de derde schijf (6,8 

miljoen euro) en de vierde schijf (11,0 miljoen euro) in aandelen T van 
SOPABE-T en verwerving van aandelen Südzucker voor een gelijk-
waardig bedrag in de periode 2021-2022;

- integratie van SOPABE-T samen met de Duitse plantersorganisaties in 
SZVG volgens de fasen die zijn voorzien in de overeenkomst tussen 
SOPABE-T en SZVG van 10.06.2020.

De Algemene vergadering ging akkoord met het uitstel van de vergade-
ringen van de obligatiehouderskringen, zoals voorgesteld door het be-
stuursorgaan.

Tiense Suiker breidt zijn gamma uit
Na de vergadering sprak Guy Paternoster, enige bestuurder TS, over het 
goede verloop van de campagne, waarbij rekening moet worden gehouden 
met Covid-19. Meerdere personeelsleden testten positief op het coronavirus, 
ondanks de zeer strenge veiligheidsregels. Tot nu toe heeft dit de werking van 
de fabriek niet beïnvloed, maar de teams die de afwezigheden hebben 
moeten opvangen zijn moe. Het lijdt geen twijfel dat deze crisis een negatief 
effect zal hebben op de resultaten TS van het lopende boekjaar dat op 29 
februari 2021 wordt afgesloten. Bij Südzucker zijn de prognoses voor de 
suiker  activiteit minder goed dan de vorige, omdat de suikerproductie (lagere 
op brengsten in Duitsland en Polen) en de suikerprijzen lager uitvallen (het 
prijs herstel werd vertraagd door de daling van het verbruik als gevolg van de 
lockdown). De sector speciale producten (pizza’s, ...), fruit en biobrandstoffen 
(CropEnergies) doet het daarentegen goed en compenseert de verliezen van 
de suikeractiviteit. Guy Paternoster is optimistisch gestemd over de toekomst 
en is ervan overtuigd dat de heroriëntatie van Südzucker op de Europese 
markt en de maatregelen ter vermindering van de kosten en de productie-
capaciteit (sluiting van 5 fabrieken, herstructurering, enz.) hun vruchten 
zullen afwerpen. Het doel van TS is momenteel om producten te ontwikkelen 
die beter zijn aangepast aan de vraag van de klant (betere logistiek, nieuwe 
pro ducten en verpakkingen, kleine volumes) en een hogere toegevoegde 
waarde hebben (speciale suikers, parelsuikers, zeshoekige klontjes voor de 
Franse markt, melasse voor veevoer). Een andere doelstelling van TS is om zo 
con currentieel mogelijk te zijn met de laagste productiekosten en dit wordt 
bereikt door fabrieken op volle capaciteit te laten draaien met campagnes die 
130 dagen duren. TS blijft investeren in suiker. In de drie vestigingen van de 
groep werden talrijke investeringen gedaan om de productie te verzekeren 
(metaaldetectoren, lediging van silo’s), de kristallisatie te verbeteren en te 
automatiseren, de opslag te verhogen en de verpakkingslijnen te diversifiëren. 
In Tienen werd onlangs beslist een belangrijke investering door te voeren, 
namelijk een nieuwe diffusietoren met een hoogte van 25 meter en een 
diameter van 12 meter die de huidige diffusietoren zal vervangen vanaf de 
campagne 2022. Wat de suikerprijsevolutie betreft, verwacht Guy Paternoster 
een terugkeer naar een opwaartse trend op Europees niveau omdat de 
Europese productie ver onder het gemiddelde ligt en de voorraden dalen. Hij 
riep de planters op om het areaal voor 2021 te behouden en het idealiter te 
vergroten voor de komende jaren. De leden van de vergadering temperden 
dit optimisme enigzins door te wijzen op de opbrengstverliezen als gevolg 
van de vergelingsziekte en de steeds beperktere middelen voor ongedierte-

bestrijding, om nog maar te zwijgen van de onrendabele bietenprijs. Deze 
aanhoudende situatie kan ertoe leiden dat sommige telers de bietenteelt 
stopzetten.

Participatie 2021: wat moet u doen in geval 
van een contractoverdracht?
Een planter die zijn basiscontract overdraagt, moet zijn participatie ver-
minderen; een planter die een contract overneemt, moet zijn participa-
tie verhogen. De meest eenvoudige manier om dit te doen, is een recht-
streekse overdracht tussen beide planters aan 13,35 euro per ton bieten 
binnen basiscontract. Zij kunnen hiervoor een formulier voor de over-
dracht tussen planters invullen. 

Als u uw basiscontract wilt stopzetten of verminderen en er geen over-
nemer is, kunt u het formulier voor de terugbetaling van de participatie 
door SOPABE-T aanvragen. 

Voor informatie en formulieren voor de campagne 2021 
kunt u terecht: 
-bij SOPABE-T: neem contact op met Martine Moyart op 02/551 11 
78 of via e-mail: participation@cbb.be;
-bij de fabriek: neem contact op met de landbouwkundige dienst;

-via de website van de CBB: www.cbb.be.

RESULTATENREKENING  SOPABE-T  VOOR  2019/2020
Ontvangsten 682.841
Dividenden aandelen TS 540.000

Dividenden aandelen Südzucker 32.015

Interesten bankrekeningen + beleggingen 53.501

Emolumenten TS 43.367

Opbrengst aankoop/verkoop participatie 13.958

Uitgaven 217.825
Betaalde interesten 20.487

Personeel 83.994

Bureelkosten (huur, telefoon,…) 7.007

Experten, notaris,… 78.823

Vergaderingen 8.003

Verzekeringen bestuursorgaan 2.731

Buitengewone opbrengsten 15.912

Allerlei (taksen,…) 868

Recurrent resultaat 465.016
Niet-recurrente opbrengsten terugneming waardever-
mindering aandelen CropEnergies +96.000

Niet-recurrente uitgaven 
waardevermindering aandelen TS -1.167.000

Belastingen - 9.355

Verlies van het boekjaar in euro -615.339

BALANS SOPABE-T OP 30 JUNI 2020

Activa = 47,2 Mio euro

Vaste activa 22.796.851

Participaties

Aandelen TS 6.040.687

Aandelen Südzucker 16.756.164

Vlottende activa 24.428.966

Beleggingen 23.233.787

Liquiditeiten 990.142

Te recupereren voorheffingen + diverse schuldvorderingen 182.107

Te ontvangen interesten 22.930

Passiva = 47,2 Mio euro

Eigen vermogen 28.293.112

Aandelen A 360.000

Aandelen B 49.668

Aandelen T 22.487.965

Emissiepremies (aandelen T) 2.609.897

Reserves 2.785.582

Schulden 18.932.705

Obligatieleningen 18.601.704

Te betalen dividenden op 30 november 2020 303.072

Te betalen interesten voor obligaties (periode 01-06/2020) 10.259

Schulden (te betalen facturen) 17.670
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Commissie vreest dumping bio-ethanol op 
EU-markt

De Europese Commissie heeft de invoer van bio-ethanol in de Unie 
onder toezicht geplaatst uit vrees voor oneerlijke concurrentie, meldt 
VILT. Als gevolg van de coronapandemie en het dalende brand-
stofverbruik verkopen veel landen hun bio-ethanoloverschot tegen 
lage prijzen in de EU, wat de Europese sector voor hernieuwbare 
brandstoffen schade zou kunnen toebrengen. 

De invoer van laaggeprijsde bio-ethanol is de afgelopen maanden 
aanzienlijk toegenomen en de Commissie neemt daarom maatregelen 
om het invoervolume beter te kunnen volgen. De vraag naar toezicht 
kwam van Frankrijk en kreeg steun van de overgrote meerderheid van 
de lidstaten. 

De invoer is volgens ePURE, de Europese vereniging voor hernieuwbare 
ethanol, in twee jaar tijd vervijfvoudigd: de invoer van hernieuwbare 
ethanol als brandstof in de EU is sterk toegenomen: van 87.600 ton in 
2017 tot 536.200 ton in 2019. Volgens ePURE zouden buitenlandse 
producenten die als gevolg van de pandemie grote voorraden hebben 
opgebouwd, deze met alle mogelijke middelen willen verkopen. 

Bioplastics: uitbreidingen in Thailand en Brazilië

Thailand gaat samen met zijn suikerindustrie de productie van bioplastics 
ontwikkelen. Het land wil tegen 2027 het centrum voor biochemische 
industrie worden binnen de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties, 
aldus Vietnam Plus.

Volgens het bureau voor riet- en suikerraad is de productie van bioplastics 
uit suiker veelbelovend. Het project heeft tot doel de suikerrietproducenten 
te ondersteunen door de suikerrietprijs op te trekken en producten met een 
hoge toegevoegde waarde te creëren. Thailand is de grootste kunst-
stofproducent in de regio en verkoopt verschillende kunststoffen op de 
binnen- en buitenlandse markt.

In Brazilië dan heeft de petrochemische groep Braskem een techniek 
ontwikkeld om PET-kunststofflessen te produceren uit ruwe suiker, aldus O 
Globo. De technologie is geconcipeerd in samenwerking met het Deense 
bedrijf Haldor Topsoe als onderdeel van het plan van Braskem om de CO2-
uitstoot te beperken. De techniek heeft het mogelijk gemaakt om 
monoethyleenglycol, de grondstof voor de productie van PET, te produceren 
met behulp van uit suikerriet geëxtraheerde suiker. De bouw van een 
fabriek voor de productie van het nieuwe PET wordt overwogen. 

Nieuws vanuit Zuid-Duitsland

De suikerbiettelers in Zuid-Duitsland, waarmee SOPABE-T een aandeel-
houderssamenwerking binnen Südzucker uitbouwt, hebben ook sterk 
te lijden onder de ongunstige economische omstandigheden van de 
sector, die door het einde van de quotaregeling in gang zijn gezet en 
onder de daaruit voortvloeiende daling van de suikerprijzen.

Ondertussen zijn de suikerprijzen in Europa wel weer licht gestegen, 
maar dit ging wel ten koste van het bietenareaal, nog versterkt door de 
slechte oogstresultaten in het grootste deel van Europa. Bovendien 
worden Zuid-Duitse telers momenteel geconfronteerd met andere 
belangrijke uitdagingen in de bietenteelt. In tegenstelling tot nogal wat 
landen, ontvangen de Duitse bietplanters geen gekoppelde directe 
betalingen, hetgeen ze als een belangrijke competitief nadeel ervaren. 
Ook het Europese verbod op het gebruik van neonicotinoïden wordt bij 
onze oosterburen niet door een nationale noodtoelating getemperd. 
Doordat hierdoor de zaadbehandeling al een paar jaar de bieten in hun 
vroegste stadium niet meer beschermt tegen insecten, worden ze in 
toenemende mate aangevallen door bladluizen, met de doorbraak van 
het vergelingsvirus en daaruit voortvloeiende aanzienlijke opbrengst-
verliezen tot gevolg.

Daarnaast zet een tot nu toe onbekende ziekte in Duitsland, SBR, zich 
door, die wordt doorgegeven door cicaden en leidt tot een laag 
suikergehalte. Deze ziekten, en ook de hardnekkige droogte, heeft 
geleid tot onbevredigende oogstresultaten in vele regio’s in Zuid-
Duitsland in de afgelopen drie jaar.

Op de lange termijn zullen de boeren het misschien zelfs aantrekkelijker 
vinden om andere gewassen te cultiveren en hun bereidheid om 
suikerbieten te telen kan afnemen. Ondanks de huidige moeilijke 
situatie heeft VSZ, de Zuid-Duitse plantersvereniging, er alle vertrouwen 
in dat, met eerlijke concurrentievoorwaarden, ze ook in de toekomst 

suikerbieten voor de Europese markt zullen kunnen produceren. 

GEEN NEONICOTINOÏDEN IN NEDERLANDSE BIETEN IN 2021

Daar waar in Frankrijk en in ons land wel een opening gemaakt wordt 
voor het gebruik van neonicotinoïden, liet eind november-begin 
december de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan 
Cosun weten dat een vrijstelling voor Cruiser SB in suikerbieten niet 
voldoet aan de landbouwkundige criteria.

Cosun had noodtoelating aangevraagd voor gebruik van Cruiser SB, in 
een lagere dosering dan voorheen, om de problemen in de bietenteelt 
met bodeminsecten én het vergelingsvirus beter de baas te kunnen.

Cosun is teleurgesteld over de conclusie van de NVWA. Enerzijds 
geeft de NVWA aan dat het vergelingsvirus met de huidige 

middelen niet goed te beheersen is. Dat zou dan aanleiding moeten 
zijn om een vrijstelling te verlenen. Anderzijds stelt de NVWA niet te 
verwachten dat er binnen de transitieperiode van drie jaar voldoende 
alternatieve beheersingsmogelijkheden zullen zijn. Daarmee is 
Cosun het niet eens. Cosun blijft bij de overheid aandringen om meer 
geld voor onderzoek ter beschikking te stellen om versneld 
alternatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen.

Overigens heeft Cosun ook opnieuw een vrijstelling gevraagd voor 
de producten Batavia en Closer.  Deze zijn cruciaal bij de bestrijding 
van groene bladluizen, nu er geen vrijstelling komt voor het gebruik 
van Cruiser SB.. 
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RESULTATEN VAN DE CAMPAGNE 2020/2114

Suikergehaltes - Tarra’s – Droge stof van de pulp
Ontkopte bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra Koptarra NP PP DP

/Bruto
/Bruto

/Bruto /Netto
ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

Fo
nt

en
oy

 (I
sc

al
)

14/9/2020 20/9/2020 17,20 8,13 3,37 2,10 6,03 7,19 0,00

21/9/2020 27/9/2020 17,58 9,02 4,65 2,78 6,08 7,17 23,34

28/9/2020 4/10/2020 17,42 10,99 7,24 4,84 5,85 6,33 24,16

5/10/2020 11/10/2020 17,09 12,59 9,07 6,04 6,08 6,68 24,88

12/10/2020 18/10/2020 17,10 12,63 10,15 5,98 6,24 6,93 24,38

19/10/2020 25/10/2020 17,28 12,05 8,86 5,20 6,73 7,49 10,43 24,12

26/10/2020 1/11/2020 17,37 12,08 8,13 5,13 6,89 7,67 10,35 24,54

2/11/2020 8/11/2020 17,25 12,76 8,79 4,95 7,35 8,12 24,36

9/11/2020 15/11/2020 17,40 12,60 7,97 5,04 7,15 7,81 24,46

16/11/2020 22/11/2020 17,25 12,82 8,94 5,06 7,06 7,80 24,37

23/11/2020 29/11/2020 17,32 11,89 8,40 5,21 6,32 7,51 9,18 24,22

Campagne 17,30 11,76 8,32 4,85 6,56 7,33 24,15

Volledige bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra Groentarra NCB NP PP DP

/Bruto
/Bruto

/Bruto
ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

Lo
ng

ch
am

ps
 (T

S)

14/9/2020 20/9/2020

21/9/2020 27/9/2020

28/9/2020 4/10/2020 17,87 6,43 8,05 5,43 6,01 0,08 6 17,16 23,32

5/10/2020 11/10/2020 17,41 7,27 8,15 7,01 6,97 0,11 4 23,90

12/10/2020 18/10/2020 17,21 7,16 8,66 6,96 6,70 0,20 4 23,34

19/10/2020 25/10/2020 17,17 5,49 6,42 4,11 5,30 0,11 5 23,42

26/10/2020 1/11/2020 17,21 6,09 6,87 6,54 5,82 0,10 5 23,67

2/11/2020 8/11/2020 17,21 6,26 8,15 6,16 5,86 0,14 4 9,84 23,58

9/11/2020 15/11/2020 17,35 6,07 6,90 6,20 5,80 0,13 4 12,25 23,92

16/11/2020 22/11/2020 17,25 6,17 6,75 5,69 5,96 0,12 5 24,20

23/11/2020 29/11/2020 17,30 5,53 6,84 4,98 5,13 0,19 4 11,88 23,84

Campagne 17,30 6,26 7,43 5,85 5,93 0,14 4 12,28 23,69

Ti
en

en
 (T

S)

14/9/2020 20/9/2020

21/9/2020 27/9/2020

28/9/2020 4/10/2020 17,71 4,26 5,60 3,99 3,81 0,28 6 24,19

5/10/2020 11/10/2020 17,35 4,74 5,79 4,43 4,26 0,29 5 24,55

12/10/2020 18/10/2020 17,34 4,17 4,57 3,57 4,07 0,13 4 24,96

19/10/2020 25/10/2020 17,47 3,90 5,34 3,40 3,65 0,18 4 25,02

26/10/2020 1/11/2020 17,56 4,22 5,23 4,21 3,84 0,25 4 24,69

2/11/2020 8/11/2020 17,61 4,41 6,27 4,12 3,99 0,30 4 23,63

9/11/2020 15/11/2020 17,73 4,35 5,01 3,91 4,13 0,20 3 24,43

16/11/2020 22/11/2020 17,84 4,36 5,39 3,41 4,10 0,26 3 24,84

23/11/2020 29/11/2020 17,82 4,02 4,78 3,46 3,80 0,21 4 24,19

Campagne 17,61 4,26 5,31 3,84 3,95 0,24 4 24,50

Bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra NP PP DP

/Bruto
/Bruto

ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

BE
LG

IË

14/9/2020 20/9/2020 17,20 - 3,37 2,10 9,11 21,78

21/9/2020 27/9/2020 17,58 - 4,65 2,78 23,34

28/9/2020 4/10/2020 17,67 - 7,35 4,36 4,95 17,16 23,87

5/10/2020 11/10/2020 17,30 - 7,96 4,92 5,98 24,38

12/10/2020 18/10/2020 17,23 - 8,14 4,48 5,70 24,15

19/10/2020 25/10/2020 17,29 - 6,45 3,59 4,80 10,43 24,11

26/10/2020 1/11/2020 17,37 - 6,53 4,91 4,99 10,35 24,23

2/11/2020 8/11/2020 17,35 - 8,06 4,68 5,06 9,84 23,77

9/11/2020 15/11/2020 17,50 - 6,93 4,59 5,03 12,25 24,24

16/11/2020 22/11/2020 17,44 - 7,51 4,12 5,14 24,45

23/11/2020 29/11/2020 17,49 - 6,95 3,87 4,72 10,77 24,06

Campagne 17,40 - 7,30 4,39 5,00 11,23 24,08

NB Indicatieve gegevens   -   Koptarra bij Iscal Sugar: groen en rotte bieten inbegrepen   -     NCB= Niet Conforme Bieten
Bron: CBB
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Bijna het einde van een bijzonder cichorei-jaar

Het zeer goede naseizoen heeft het mogelijk 
gemaakt om onder gunstige omstandigheden te 

rooien. De gemiddelde grondtarra is goed. Een 
vrijstelling van de grondtarraboetes werd toegekend 
voor de cichorei die geoogst werd net voor deze mooie 
periode, tijdens de zware regenval van oktober. Ter 
herinnering: er wordt een grondtarraboete van 5 euro 
per ton tarra opgelegd, als de tarra te hoog is ten 
opzichte van het dagelijks gemiddelde. De limieten die 
men niet mag overschrijden, omdat dit leidt tot een 
boete, verschillen naargelang de cichorei al dan niet 
wordt gereinigd en staan vermeld in bijlage 1 van het 
contract.

Eind november en begin december viel er opnieuw 
veel regen en werden nog de laatste ‘groene lichten’ 
voor het rooien gegeven.

Inmiddels werd de schimmel Sclerotinia die ver-
antwoordelijk is voor cichoreirot waargenomen. In 
mindere mate dan vorig jaar, maar hij is wel aanwezig. 
Wees waakzaam bij de opslag van de chicorei als die 
niet direct geladen wordt. Mocht u vaststellen dat de 
schimmel zich ontwikkelt, neem dan contact op met 
uw landbouwkundige.

Met Beneo-Orafti werden verschillende aspecten van 
het laden besproken. De fabriek heeft verschillende 
opmerkingen gekregen over de grote rubberen 
buizen die de cichorei duwen op de axiaalrollen van 
de reinigers. Deze klachten gingen in beide richtingen, 
waarbij sommigen wezen op een overdreven actie 
van de buizen, met als gevolg aanzienlijke cichorei-
verliezen en anderen op een te zwakke actie en dus 
inefficiënt voor wat betreft de grond. Hier dient het 
juiste compromis gevonden te worden. Gecon-
fronteerd met de verschillende meningen, werd 
besloten om het aan de kraanmachinist over te laten. 
Hij moet de buizen zo goed mogelijk instellen en zich 
daarbij baseren op zijn campagne-ervaring.

Daarnaast werd ook de onzekerheid over de 
onvolledige belading in de laatste vrachtwagen 
aangekaart. Als planter worden we vaak op de hoogte 
gebracht van het eindgewicht van de silo dat wordt 
doorgegeven aan de fabriek, via een sms-bericht, dat 
ontvangen wordt als de kraan vertrokken is. Het is op 
dat ogenblik, als men niet akkoord gaat met het 
gewicht, evenwel niet meer mogelijk om nog bezwaar 
te maken. U kunt de kraanmachinist vragen, op het 
ogenblik dat hij de laatste cichorei laadt, wat hij heeft 
genoteerd. OPCO moedigt u aan dit te doen. En 
Beneo-Orafti nodigt ons uit om contact op te nemen 
met de landbouwkundige wanneer u het niet eens 
bent met dit gewicht. Deze manier van werken neemt 
de laatste onzekerheden weg die zouden kunnen 
blijven bestaan rond de gewichten waarmee de 
fabriek rekening zal houden voor de betaling.

Ten slotte wordt het laadschema door de grillen van de 
campagne (hevige regenval, defecte apparatuur, enz.) 
soms met enkele dagen verstoord. Aarzel niet om 
contact op te nemen met de landbouwkundige die ver-
antwoordelijk is voor uw kraan om te weten te komen 
hoe de planning verloopt. De communicatie tussen de 
planter en de agronoom zal een optimaal verloop van 
de verschillende ladingen mogelijk maken.

Vergeet niet om via het portaal, e-mail of telefoon te 
informeren wanneer het rooien klaar is om ervoor te 
zorgen dat u uw logistieke efficiëntiepremie behoudt.
De campagne zal normaal eindigen in de eerste week 
van januari.

Als u problemen hebt met uw levering of een ander 
probleem, neem dan contact op met de afgevaardig-
de van uw organisatie in de fabriek (telefoon: 019 679 
006) of met het secretariaat van de organisatie via 
opco@skynet.be.

Nog een goed seizoeneinde en blijf gezond. 
OPCO
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Prijzen blijven laag
Begin december bedroeg de prijs van witte suiker op de 
wereldmarkt 335 euro per ton, een daling van 2% ten 
opzichte van het gemiddelde van november. 

Nochtans stegen de prijzen op de Londense termijnmarkt in 
november (een toename van 22% ten opzichte van vorig jaar), met 

name door het feit dat de bietenopbrengsten in Europa dit jaar sterk 
dalen en dat de volgende rietsuikeroogst in de belangrijkste 
suikerproducerende landen teleurstellend zou zijn als gevolg van de 
droogte in de Zuid-Amerikaanse landen door La Niña. Volgens een in 
november gepubliceerde studie van Rabobank over de agrarische 
grondstoffenmarkten worden voor suiker in 2021 geen prijsstijgingen 
verwacht.

Wereldmarkt: een tekort van 3,5 miljoen 
ton suiker in 2020/21
Volgens de laatste ramingen van de Internationale Suikerorganisatie 
(ISO) zal het wereldsuikertekort voor de oogst van 2020/21, 3,5 miljoen 
ton bedragen, uitgaande van een productievooruitzicht van 171,1 
miljoen ton voor een consumptie van 174,6 miljoen ton.

Voor 2019/20 is het verbruik als gevolg van de quarantainemaatregelen 
tegen het coronavirus sterk gedaald en ISO schat nu voor de oogst van 
2019/20 een globaal overschot van 1,9 miljoen ton tegen een licht 
tekort van 136.000 ton bij een eerdere voorspelling. Deze verandering is 
grotendeels het gevolg van een opwaartse herziening van de 
Braziliaanse productie in 2019/20 tot 39,8 miljoen ton, tegenover 37,4 
miljoen ton eerder.

Toename van de Braziliaanse export
Er is een explosie van de Braziliaanse suikerexport. Door de depreciatie 
van de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar wordt 
Braziliaanse suiker tegen lage prijzen op de wereldmarkt aangeboden. 
Het is ook aantrekkelijker om suiker dan ethanol te produceren, 
aangezien de brandstofprijs laag is door de daling van de olieprijzen 

sinds de pandemie. De recente marktontwikkelingen laten een afname 
van de consumptie zien als gevolg van reisbeperkingen, voornamelijk in 
Europa en de Verenigde Staten.

De suikerexport bereikte volgens het Braziliaanse ministerie van 
economie in november 3,1 miljoen ton. Dit is minder dan het historische 
record van oktober (4,2 Mt), maar 61% meer dan dezelfde maand vorig 
jaar. Dit jaar bedroeg de totale export 28,2 miljoen ton, een groei van 
11,63 miljoen ton ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

Europese markt: gemiddeld 376 euro per 
ton in september 2020
Op de EU-markt blijft de gemiddelde verkoopprijs voor de EU als geheel 
stabiel, ondanks lagere EU-suikervoorraden dan in recente campagnes, 
en is deze zelfs gedaald tot 376 euro per ton voor september 2020, 
hetzij 2 euro per ton minder dan in augustus.

Ter herinnering: de door de fabrikanten aan het EU-prijsobservatorium 
gemelde verkoopprijzen voor suiker zijn de 
prijzen (af-fabriek) voor de in de be trokken 
maand geleverde suiker, zelfs als de prijzen 
enkele maanden geleden zijn gesloten 
(langetermijn contracten). Het prijsobser-
vatorium berekent de gewogen gemiddelde 
prijs in functie van de volumes gepubliceerd 
voor de drie regio’s. Het verzamelen en 
verwerken van deze gegevens verklaart waarom 
deze prijzen met een vertraging van ongeveer 
twee maanden worden gepubliceerd.

De prijsverschillen tussen de 
regio’s worden groter
De prijsverschillen tussen de regio’s in de EU zijn 
aanzienlijk. In september 2020 heeft de 
Commissie voor een EU-gemiddelde van 376 

euro/ton een prijs vermeld van 362 euro/ton voor de suikerproducerende 
lidstaten in West-Europa (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Verenigd Koninkrijk), vergeleken met een gemiddelde van 381 euro/ton 
voor Midden- en Noord-Europa en 459 euro/ton voor Zuid-Europa 
(Italië, Griekenland, Spanje, ...), hetzij een verschil van 97 euro/ton met 
onze regio. De suikerprijzen in het Middellandse-Zeegebied wijken 
steeds meer af van deze waargenomen in de regio van de belangrijkste 
producenten.

De evolutie van de regionale gemiddelde prijzen is als volgt:
- Midden- en Noord-Europa: 381 €/ton (383 €/ton in augustus 2020)
- West-Europa waaronder België: 362 €/ton (365 €/ton in augustus 2020)
- Mediterraan Europa: 459 €/ton (465 €/ton in augustus 2020). 

 

 
 
 

Brazilië : Evolutie van de maandelijkse suikerexport (in miljoen ton).
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16 WTO-klachten tegen India: hoorzittingen via 
videoconferentie

Twee jaar nadat bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht werd 
ingediend tegen India, hervatten de hoorzittingen van het internationale 
tribunaal via videoconferenties, als gevolg van Covid-19. Het geschil gaat 
over de subsidies die India heeft toegekend aan zijn suikerrietproducenten 
en die geleid hebben tot een toevloed van suiker op de wereldmarkt.

Australië, Brazilië en Guatemala hadden de klacht bij de WTO ingediend. 
Ondertussen hebben andere klagers zich hierbij aangesloten omdat ze 
vinden dat de subsidies van India een daling van de suikerprijs op de 
wereldmarkt hebben veroorzaakt. De leden van de Global Sugar Alliance 
(GSA) steunen het verzoek van Australië, Brazilië en Guatemala om een 
einde te maken aan de exportsubsidies en de binnenlandse prijs-
ondersteuning van India.

De GSA, die 85 procent van de rietsuikerexporteurs in de wereld 
vertegenwoordigt, laat duidelijk verstaan dat de wereldsuikermarkt niet 
zit te wachten op nieuwe suikersubsidies van India, omdat hierdoor de 
suikerprijs op de wereldmarkt keldert en suikerproducenten wereldwijd 
met enorme kosten worden opgezadeld. Volgens de GSA zullen, wanneer 
India zijn suiker subsidie programma schrapt, de wereldmarktprijzen 
stijgen tot hun reële waarde en zal het mogelijk worden om commercieel 
en eerlijk te exporteren. De GSA roept India op om niet-handelsverstorende 
oplossingen te vinden voor het wegwerken van zijn suikeroverschotten, 
door bijvoorbeeld zijn ethanolmarkt te ontwikkelen.

Gehoopt wordt dat de WTO een besluit zal nemen in 2021. 

Agrana zet suikerbietenverwerking op twee locaties voort in 2021

De Raad van Bestuur van Agrana besliste eind november om de Oostenrijkse 
suikerbietenverwerking in 2021 uiteindelijk op twee locaties voort te zetten. 
Dat betekent dat zowel de suikerfabriek van Tulln als deze van Leopoldsdorf, 
beide in Neder-Oostenrijk, operationeel blijven.

Eerder had de Südzucker-dochter de sluiting van Leopoldsdorf in het vooruit-
zicht gesteld als er volgend jaar onvoldoende bieten zouden uitgezaaid wor-
den (zie De Bietplanter van december 2020, pagina 8). Het streefdoel was 

minstens 38.000 ha te halen. Uiteindelijk bedraagt het gecontracteerde sui-
kerbietenteeltareaal ongeveer 38.200 hectare voor het seizoen 2021 en dat is 
commercieel levensvatbaar.

De voorbije vijf jaar daalde het bietenareaal in Oostenrijk van 45.000 tot 
34.000 ha, een terugval met zo goed als een kwart. De sluiting van Leopolds-
dorf zou dat tot nog slechts 25.000 hectare herleid hebben. 

Tereos: nettoverlies voor de eerste helft van 2020/21

In de gepubliceerde resultaten van het eerste halfjaar 2020/21 herstelt de 
toonaangevende Franse suikergroep Tereos zich dankzij de hogere 
suikerprijzen in Europa, de grotere verkoop in Brazilië en de toegenomen 
vraag naar farmaceutische alcohol.

De cijfers blijven wel in het rood staan, maar worden beter. Tereos kondigt 
een nettoverlies aan van 6 miljoen euro voor de eerste helft van 2020/21 
tegenover een verlies van 21 miljoen euro een jaar eerder, met een netto-
winst van 16 miljoen euro voor het tweede kwartaal. De winst van de 
groep vóór intresten, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) steeg tot 237 
miljoen euro, tegenover 111 miljoen euro in het vorige halfjaar. En de net-
toschuld van Tereos daalde eind september met 253 miljoen over het jaar.

Ongunstige weersomstandigheden en plagen hebben geleid tot een 
daling van de opbrengst van de suikerbieten met 23 procent ten opzichte 

van het vijfjarig gemiddelde. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door een toename van het areaal, zodat het totale bietenvolume van Tereos 
in Frankrijk voor de lopende campagne naar verwachting 9 procent lager 
zal zijn dan het voorgaande jaar.

De Tereos-suikergroep heeft zich ertoe verbonden om in 2020/2021 
minimaal 24,50 euro per ton bieten te betalen, tegenover 22,37 euro per 
ton bieten in de vorige campagne.

In Brazilië heeft Tereos, in samenwerking met het logistieke bedrijf VLI, 
zojuist twee nieuwe suikeropslagplaatsen in de havens van Santos en Guará 
geopend. Deze magazijnen met een totale opslagcapaciteit van 24.000 ton 
suiker zouden moeten bijdragen aan de plannen van Tereos om dit jaar 1,15 
miljoen ton ruwe suiker te exporteren, een stijging van 60 procent ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

SOPABE keert een brutodividend van 2 procent uit aan haar planters

Door de sanitaire maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-epide-
mie werd op 24 november de Algemene vergadering van SOPABE 

per videoconferentie gehouden. Op de agenda: de voorstelling van de 
rekeningen van het boekjaar 2019/20 en de vaststelling van het divi-
dend dat op 30 november jongstleden aan de planters werd uitgekeerd. 
Na de vergadering werd Jérôme Lippens, afgevaardigd bestuurder van 
ISCAL SUGAR, uitgenodigd om te spreken over de toekomstperspectie-
ven van de onderneming.

De rekeningen van het boekjaar SOPABE dat loopt van 1 juli 2019 tot en 
met 30 juni 2020, werden voorgesteld. Een overzicht van de activa en 
passiva op 30 juni 2020 en de resultatenrekening staat vermeld in de 
onderstaande tabellen.

Het boekjaar 2019/20 werd afgesloten met een negatief resultaat van 
1.566.810,64 euro ten opzichte van een winst van 1.450.528,29 euro vo-
rig jaar. De daling van het resultaat wordt verklaard door een combina-
tie van de volgende factoren: 
- de waardevermindering van de aandelen ISCAL die Sopabe bezit 

voor het boekjaar 2019/20. Het bedrijfsresultaat van ISCAL daalt voor 
het tweede jaar op rij, als gevolg van de lagere suikerverkopen in prijs 
en volume. Het nazicht van de rekeningen van ISCAL afgesloten op 
31.03.2020 leidt tot een schatting van de waarde van het aandeel IS-
CAL op 0,67 euro, terwijl het sinds 2012 op 0,80 euro werd gewaar-
deerd in de rekeningen van SOPABE. In totaal bedraagt de waarde-
vermindering van de 11.282.881 aandelen ISCAL die SOPABE bezit 
1.500.000 euro;

- de afwezigheid van een dividenduitkering door ISCAL dit jaar, terwijl 
vorig jaar uitzonderlijke financiële opbrengsten (na de financiële im-
pact van de verkoop van de Naturex aandelen door SGD waarin ISCAL 
41,8 miljoen euro had geïnvesteerd) ISCAL in staat stelden een uit-
zonderlijk dividend van 0,135 euro per aandeel uit te keren, wat voor 
SOPABE neerkwam op een totaal bedrag van 1.519.363,59 euro. Het 
niet uitkeren van een dividend voor de aandelen ISCAL beïnvloedt 
aanzienlijk het resultaat van SOPABE, aangezien deze aandelen de 
belangrijkste inkomsten vormen van SOPABE.

Een dividend van 0,02 euro per aandeel S 
zoals vorig jaar
Het bestuursorgaan van SOPABE heeft voorgesteld het verlies van 
1.566.810,64 euro te absorberen door een bedrag van 1.566.810,64 
euro te onttrekken aan de onbeschikbare reserves. Het bestuursorgaan 
stelt ook voor om een bedrag van 228.624,16 euro in te houden van de 
onbeschikbare reserves en toe te wijzen aan de uitkering van een bruto-
dividend per aandeel S van 0,020 euro zoals vorig jaar ter vergoeding 
van de 11.431.208 aandelen S die recht geven op een dividend voor het 
jaar 2019 en die zijn opgenomen in het op 31 december 2019 afgeslo-
ten bestand. Deze verdeling wordt gerechtvaardigd door de toewijzing 

aan de onbeschikbare reserves van een groot deel van de uitzonderlijke 
winst van SOPABE van vorig jaar. Om het verlies van het boekjaar op te 
vangen en een dividend uit te keren aan de houders van aandelen S van 
SOPABE, stelde het bestuursorgaan voor om een bedrag van 
1.795.434,80 euro in te houden op de onbeschikbare reserves.

Alle voorstellen omtrent de resultaatbestemming werden door de Alge-
mene vergadering goedgekeurd.

Perspectieven ISCAL SUGAR
Wat het verloop van de campagne betreft, is Jérôme Lippens, algevaar-
digd bestuurder van ISCAL SUGAR, die na afloop van de Algemene Ver-
gadering het woord nam, van mening dat de fabriek goed draait zonder 
dat ze haar volledige capaciteit heeft bereikt. Halverwege de campagne 
blijkt dat de opbrengsten lager zijn dan verwacht, waardoor de suiker-
productie ook lager zal uitvallen dan gehoopt. Wat de suikerprijzen op 
de Europese markt betreft, is er sinds enkele maanden een status-quo 
als gevolg van de daling van het verbruik na Covid. De suikerverkopen 
van ISCAL aan het begin van de campagne werden tot nu toe afgesloten 
met een prijs die lager uitvalt dan voorzien. Dit is het gevolg van de 
neerwaartse druk op de prijzen, aangezien de meeste Europese suiker-
producenten na de eerste lockdown en samenscholingsbeperkingen 
die de hele zomer hebben geduurd, onverkochte suikervoorraden had-
den.

Voor de volgende campagne zijn er veel onbekende elementen: de Covid- 
19-epidemie, de Brexit-kwestie (een exit zonder overeenkomst zal on-
gunstig zijn), een verdere daling van de bietenopbrengsten (ziektedruk, 
afschaffing van de actieve stoffen), meer concurrentie, enz.

ISCAL verkoopt zijn suiker uitsluitend op de Europese markt en voorna-
melijk aan een trouw Belgisch industrieel cliënteel. Een van de doelstel-

lingen is om flexibeler te zijn om deze klantenkring te kunnen blijven 
bedienen en om haar diensten uit te breiden naar andere industriële 
partners in de buurt van de fabriek. ISCAL blijft investeren om het ener-
giebeheer in het kader van de Green Deal-doelstellingen verder te ver-
beteren, maar ook om de opslagcapaciteit van de fabriek te vergroten. 
Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een 
suikeropslagsilo met een capaciteit van 80.000 ton tegen de lente van 
2021. Door deze extra opslag zou het bedrijf kunnen profiteren van de 
verkoop van suiker op de spotmarkt (in plaats van met termijncontrac-
ten) aan hogere prijzen. 

RESULTATENREKENING SOPABE VOOR 2019/2020

Ontvangsten  9.052

Interesten bankrekeningen + beleggingen 2.948

Emolumenten Bestuursraad 6.000

Allerlei 104

Uitgaven 75.863

Personeel 55.996

Bureelkosten (huur, telefoon,…) 4.421

Expert, notaris,… 7.048

Vergaderingen 4.614

Juridische verzekering bestuurders 2.731

Financiële kosten 185

Allerlei (taksen,…) 868

Niet-recurrente uitgaven 
Waardevermindering aandelen ISCAL 

-1.500.000

Resultaat van het boekjaar -1.566.811

BALANS  SOPABE OP 30 JUNI 2020
Activa = 11,9 M € Passiva = 11,9 M €

Vaste activa 7.518.231 Eigen vermogen 11.673.860
Participatie ISCAL Inbreng

11.282.881 aandelen ISCAL 7.518.231 Aandelen A 126.000

Aandelen B 19.552

Aandelen S     inbreng 5.715.604

                            emissiepremie 2.864.495

Reserves 2.948.209

Vlottende activa 4.391.670 Schulden 18.932.705
Beleggingen 3.094.661 Te betalen dividenden aandelen S 228.624

Liquiditeiten 1.294.960 Diverse facturen en schulden 7.417

Te recupereren voorheffingen 905

Te ontvangen interesten (niet vervallen op 30.06.2020) 1.144



Met KWS-rassen stel je je financieel inkomen veilig.
Paul De Clercq is landbouwer sinds 1992 in Melden 
bij Oudenaarde waar vroeger de internationale 
werktuigendagen doorgingen. Samen op de foto met 
dochter Eline en zoon Robin. Beiden landbouwer 
in spé. Robin is bovendien een veelbelovend 
wielertalent. 

Paul en zijn vrouw Kathleen hebben een gemengd 
bedrijf akkerbouw-veeteelt. Paul kiest al vanaf het 
begin van zijn landbouw carrière voor de KWS-
rassen. 

Dit jaar werd het TESSILIA KWS vanwege de zeer 
goede ervaringen met het ras vorig jaar en omdat het 
de nummer een was in de officiële proeven in zowel 
België als Nederland. Paul kiest voor rassen met een 

hoog suikergehalte die geschikt zijn om gedurende 
de volledige campagne te rooien. Het valt hem ook op 
dat TESSILIA een goede tolerantie aan witziekte heeft 
en hij weinig schieters gehad heeft. 

Op een ander perceel waar hij in het verleden al 
eens rhizoctonia had, zaaide hij HENDRIKA KWS. De 
hoge opbrengst, de zeer goede bladziektentolerantie 
voor een rhizoctonia tolerantras en de zeer goede 
tolerantie tegen aaltjes waren bepalend bij de keuze. 
De bieten werden de eerste week gerooid en de 
opbrengsten waren verbluffend.
 
Volgend jaar worden er zeker weer TESSILIA's 
uitgezaaid.

Dit jaar hebben we wederom voor het  

ras TESSILIA KWS gekozen vanwege de  

zeer goede ervaringen met het ras vorig  

jaar. Volgend jaar worden er zeker weer  

TESSILIA's uitgezaaid.

Paul, Robin en Eline De Clercq

Een korting van 50 % bij herzaai!
Registreer u nu op  
www.beetseedservice-be.com

TESSILIA KWS
	■ De perfecte combinatie, 

hoog suikergehalte-hoog 
financieel inkomen

	■ Super opbrengsten in 
besmette en onbesmette 
velden

Rassen met hoog 
suikergehalte en financieel 
inkomen zijn cruciaal!

www.kws.com/be/nl

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856
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De 11 beste spelers van 
het KWS Team!

www.kws.com/be/nl

Rhizomanierassen
ANNELAURA KWS
	■ Zeer hoog suikergehalte
	■ Excellente weerstand tegen 

bladziekten

FLORENTINA KWS
	■ Nr. 1 KBIVB 2019 – 2020  

van de rhizomanie rassen
	■ Productief type

QUEENA KWS
	■ Zeer lage grondtarra
	■ De perfecte combinatie, 

hoog suikergehalte-hoog 
financieel inkomen

XAVIERA KWS
	■ Hoog suikergehalte, hoog 

financieel
	■ Zeer goede weerstand 

tegen witziekte
	■ Zeer stabiel ras over  

de jaren heen

Rhizoctoniarassen
ANNEMONIKA KWS
	■ Zeer hoge financiële 

opbrengst
	■ De compromis, financiële 

opbrengst / bruine 
rhizoctoniatolerantie

HENDRIKA KWS
	■ Zeer goede tolerantie aan 

aaltjes
	■ Zeer goede weerstand 

tegen bruine rhizoctonia en 
bladziekten

SMART JITKA KWS
	■ Uiterst selectief aan CONVISO® ONE
	■ Vergelijkbare resultaten in zowel nematoden als klassieke velden
	■ Evenwichtig tot productief type

Aaltjesrassen
EVAMARIA KWS
	■ Zeer hoog suikergehalte
	■ Excellente weerstand tegen 

bladziekten

LISANNA KWS
	■ Zeer stabiel ras, 

zowel financieel als 
bladziektentolerantie!

	■ Geschikt voor alle 
rooiperioden

CAPRIANNA KWS 
	■ Nr. 1 KBIVB 2019 – 2020
	■ De topper in financiële 

opbrengsten
	■ Evenwicht type

TESSILIA KWS
	■ De perfecte combinatie, 

hoog suikergehalte-hoog 
financieel inkomen

	■ Super opbrengsten in 
besmette en onbesmette 
velden

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

CONVISO® SMART

KWS-BE2020-05_Le-Bettravier_FR+NL_RZ.indd   4KWS-BE2020-05_Le-Bettravier_FR+NL_RZ.indd   4 06.12.20   16:1306.12.20   16:13


