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Waarmee moet de planter bij de uitzaai 2021 rekening 
houden?

Kort geoogst
Verenigde Staten: geen vermindering van de aan-
bevolen hoeveelheden suiker en alcohol in de nieuwe 

Amerikaanse voedingsrichtlijnen voor 2021. Voor het eerst geldt 
evenwel het advies om kinderen onder de twee jaar geen pro
ducten te geven waaraan suiker is toegevoegd.

Nederland: Cosun Beet Company verwacht dat van - 
af 2025 ongeveer 20 procent van de totale omzet 

uit innovatieve bietenproducten zal bestaan. Het gaat om 
producten die nog in volle ontwikkeling zijn, zoals bietenblad 
als grondstof voor eiwit, Betafib (een verdikkingsmiddel ge
maakt uit bietenpulp dat onder meer wordt gebruikt in verf en 
wasmiddelen) en groene chemicaliën. De verwachting is dat 
deze producten de bietenprijs positief zullen beïnvloeden, al
dus Gert Sikken, directeur agrarische zaken van Cosun.

Servië: de Servische suikerproducent Sunoko 
heeft een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum 

voor de productie van suikerbieten geopend, volgens See
News. Het centrum zal zich richten op het verbeteren van de 
productie van suikerbieten en het verspreiden van goede land
bouwpraktijken. In december 2019 werd een investering van 
een miljoen euro aangekondigd. Momenteel produceert de 
groep Sunoko (3 fabrieken) tot 400.000 ton suiker per jaar.

Kroatië: er werd een pre-faillissementsprocedure 
tegen de Kroatische suikerproducent Viro ingeleid 

wegens een aanhoudend liquiditeitstekort. De schuldeisers van 
Viro worden uitgenodigd om hun vorderingen zo snel mogelijk 
in te dienen. Volgens SeeNews werden de bankrekeningen van 
Vito in september 2020 geblokkeerd door het Belgische zaad
huis SESVanderHave vanwege een uitstaande vordering van 
195.000 euro.

Cosun zal het laagste suikergehalte van de afge-
lopen tien jaar noteren: gemiddeld 16,2% tussen het 

begin van de campagne en Kerstmis. Tegen het einde van de 
campagne zou het suikergehalte nog verder kunnen afnemen 
als gevolg van de natte oogstomstandigheden en de opslag bij 
relatief hoge temperaturen.

De suikerconsumptie van de Noren is sinds 2000 
bijna gehalveerd, terwijl de groenteconsumptie vol

gens het Noorse Directoraat Gezondheidszorg zo goed als ver
dubbeld is, meldt Norway Today. In 20 jaar tijd is het gemiddel
de suikerverbruik per hoofd van de bevolking gedaald van 43 
naar 24 kilogram per jaar.
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Tijd voor reflectie … en actie
De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar vormen doorgaans voor vele 
mensen een periode van ontspanning en rust. Nu was dat ongewild 
nog meer het geval dan anders omdat we ons aan de 
coronamaatregelen moesten houden. Maar, midden deze kalmte, 
terwijl de campagne relatief rustig verder liep, viel er toch belangrijk 
nieuws in de Belgische bietenwereld te rapen. De bietplanters-
coöperatie CoBT liet immers weten haar project voor de bouw van 
een nieuwe suikerfabriek in Seneffe stop te zetten.

Hiermee komt een eind aan een initiatief dat de voorbije jaren 
zowel in ons eigen land als in de rest van Europa met meer dan 
gewone belangstelling werd gevolgd. De aandacht ervoor ging 
ook nog verder: er waren debatten tussen voorstanders en critici, 
ook binnen de diverse structuren van de bietplanters zelf.

Die discussies zullen wellicht niet onmiddellijk verstommen. Het is 
logisch, en zelfs zeer goed, dat het hoe en waarom van het opgeven 
van CoBT geanalyseerd wordt, omdat dit project nog lang zal 
nazinderen in het geheugen van de Belgische bieten- en suiker-

filière. Waren bankiers en potentiële investeerders niet moedig en 
ondernemend genoeg om de financiering ervan aan te durven? 
Was het coöperatieve model misschien een obstakel? Ging het om 
een te groot en/of ambitieus project in een te volatiele en onzekere 
markt? Liep het in de laatste rechte lijn spaak en waarom? En zo 
kunnen we nog wel even doorgaan …

Het zou voorbarig zijn hierop nu al antwoorden te formuleren. 
Daarvoor is wat meer tijd nodig. De komende weken en maanden 
zullen allicht meer duidelijkheid brengen, wanneer de coöperanten 
van CoBT verder geïnformeerd worden door hun bestuurders.

Wat wel al als een paal boven water staat, is dat we binnen een 
rustige context sereen en objectief de redenen van het opgeven 
van dit ambitieus project zullen moeten analyseren en hieruit 
lessen zullen moeten trekken. En dat we onszelf hierbij ook in vraag 
dienen te stellen. Welke nieuwe inzichten hebben we verworven 
om de belangen van de bietplanters veilig te stellen en ons te 
positioneren tegenover de fabrikanten, of, integendeel, samen met 

hen, als het gemeenschappelijk belang dat vraagt?

Dit alles moet de Belgische (en Waalse) landbouwsector stimuleren 
om zich niet te laten ontmoedigen en om positief en proactief te 
blijven doorheen collectieve initiatieven.

We kunnen hier zeker sterker uitkomen als we die denkoefening op 
een kritische maar constructieve manier maken, en daarbij de 
rangen sluiten. Maar laat ons eerst de lopende campagne goed 
afronden. En daarbij hopen dat na deze pijnlijke gezondheidscrisis, 
het herstel van de suikermarkt 
zich doorzet, zodat een faire en 
correcte vergoeding van de 
bieten opnieuw mogelijk wordt.

Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB

florimond-desprez.fr
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CoBT ziet af van de bouw van een suikerfabriek in Seneffe 
Eind vorig jaar, op 21 december 2020, gaf 
de Raad van Bestuur van CoBT een mede-
deling vrij waarmee aangekondigd werd 
dat niet overgegaan wordt tot de bouw van 
een nieuwe suikerfabriek. We geven deze 
tekst hierbij integraal weer. 

De “Coopérative des Betteraviers Transformateurs” 
(CoBT), werd opgericht in 2018 door een groep 

bietenplanters, met als doel de meest performante, 
duurzame en eerlijke suikerfabriek van Europa te 
ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren in het hart 
van de beste bietenstreek van Europa. Het totale 
budget voor het project bedraagt 360.000.000 euro.

CoBT brengt 1.600 coöperatoren samen (waaronder 
1.400 bietentelers en 200 sympathisanten), die 
58.000.000 euro hebben geïnvesteerd. Ze worden 
ondersteund door publieke en private investeerders 
voor 64.000.000 euro en door subsidies voor 
11.000.000 euro. Naast dit zeer aanzienlijke eigen 
vermogen, heeft CoBT een garantie voor de bevoor-
rading op lange termijn van haar bietentelerscoöpe-
ratoren en een industrieel project dat uitzonderlijk 
efficiënt is vanuit energie- en milieuoogpunt, met 
zijn unieke vergunning en klaar om te worden ge-
bouwd door een Belgische onderneming. Ook de 
suikerkopers tonen een duidelijke belangstelling 
voor dit unieke project.

In het voorjaar van 2020 stelde CoBT vast, ondanks 
haar bewezen financieringsplan, dat vele banken 
terughoudend waren om een investeringskrediet 
toe te kennen aan een landbouwcoöperatie die 
actief is in de suikersector, een sector die sinds de 
afschaffing van de Europese suikerquota in 2017 in 
zwaar weer zit.

Sinds juli 2020 heeft CoBT talrijke en uiteenlopende 
extra initiatieven genomen bij potentiële partners 
en internationale financiële instellingen in een 
poging de financiering van het project af te ronden, 
tot op heden evenwel zonder succes.

CoBT is nu echter van mening dat zij alle beschikbare 
oplossingen maximaal heeft benut.

Op basis hiervan heeft de Raad van Bestuur van CoBT 
de beslissing genomen om de ontwikkeling van het 
project van de suikerfabriek in Seneffe stop te zetten. 
Overeenkomstig de toezegging die CoBT met name 
tijdens zijn openbare fondsenwerving heeft gedaan, 
zal de procedure die de terugbetaling van de 
investering van de coöperanten mogelijk maakt, 
binnenkort worden opgestart. Over de toekomst van 
de coöperatie zal op een later tijdstip worden beslist.

Meer precieze informatie over de voortzetting van 
de operaties zal in januari 2021 volgen. Tegen eind 
februari 2021 zullen ledenkringen vergaderingen en 
de gewone Algemene Vergadering worden 
georganiseerd.

CoBT dankt haar 1.600 coöperatoren en al haar 
partners van harte voor het gestelde vertrouwen. Ze 
is zich bewust van de grote hoop die zij hebben 
gevestigd op dit project en het bijbehorende 
bedrijfsmodel. 

Met dit concrete project en de berichtgeving in de 
media hoopt CoBT te hebben bijgedragen aan de 
ontkieming, direct of indirect, van andere projecten 
van landbouwcoöperatieven die erop gericht zijn de 
land bouwers meer zeggenschap te geven over hun 
toekomst.

Een eerlijke vergoeding van de landbouwproductie 
blijft de beste garantie voor duurzaamheid voor elke 
betrokken sector. 

2BENOEMINGFrank Sander nieuwe  
voorzitter van CIBE
De Europese bietentelers kozen tijdens hun 
bestuursvergadering op 17 december 2020 Franck 
Sander als CIBE-voorzitter, in opvolging van Eric 
Lainé. Franck Sander, 41 jaar, runt een 
landbouwbedrijf in de Elzas. Hij teelt er maïs, tarwe, 
hop en 20 ha suikerbieten die hij levert aan de 
suikerfabriek van Erstein (Cristal Union). Daarnaast 
heeft hij de energieproductie (elektriciteit en 
methanisering) op zijn bedrijf ontwikkeld. Samen 
met 15 andere boeren beheert hij een 
vergistingsinstallatie. Hij heeft een lange ervaring op 
het vlak van vertegenwoordiging en verdediging 
van landbouwers. In 2012 werd hij verkozen tot lid 

van het Bureau van de Franse organisatie van 
bietentelers (CGB) en in 2013 werd hij voorzitter van 
de vereniging van bieten producenten van de Elzas. 
Hij is sinds 2011 lid van het Bureau van de 
suikercoöperatie Cristal Union en sinds januari 2019 
voorzitter van CGB. 
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1. Klimatologisch overzicht van 2020 : het warmste jaar ooit geme-
ten 
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), is het jaar 2020 gekenmerkt door : 

 Een absoluut record van gemiddelde en maximale temperaturen, 2020 was het warmste 
jaar sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel (1883); Bij de merkwaardige feiten vermel-
den we reeds 8 dagen met maximale temperaturen boven 20°C in april, een intense hittegolf 
van 12 dagen in de zomer, en een record van temperatuur op  15 september.  De minimum 
temperatuur te Ukkel (-2,4°C) is de hoogste ooit waargenomen; 

 Totale neerslag iets onder de normale waarden (2020: 731,9mm/normaal: 852,4mm) maar 
met een droogteperiode tijdens de lentemaanden (nieuw record voor de maand mei); 

 Zonniger dan normaal waardoor 2020 tot het vierde zonnigste jaar sinds 1981 behoort; Een 
nieuw record van zonneschijn voor de lente 2020. 

De winter was relatief mild met zeer weinig vorstdagen (14 dagen). De gemiddelde wintertem-
peratuur steeg tot 6,3°C, wat veel hoger is dan normaal (3,6°C). De maand februari was erg nat 
met een neerslagtotaal  van 107,7 mm (normaal: 63,1 mm).  

De lentezon bereikte recordwaarden met 740 uur 46 min, wat 276 uur 48 min boven de normaal-
waarde is (normaal: 463 uur 58 min). Zoals te zien is in figuur 2, werd de eerste helft van maart 
gekenmerkt door zware neerslag met een neerslagtotaal van bijna 80 mm op 11/03/20. Deze 
regenachtige episode werd gevolgd door twee zeer droge maanden (april en mei) met een neer-
slagtotaal van slechts 24,5 mm voor deze periode (normaal: 117,3 mm).  

De zomer (juni-juli-augustus) was relatief warm met een zeer warme augustusmaand met 9 tropi-
sche dagen, normaal 1,4 dagen. Tussen 6 en 13 augustus werden 8 opeenvolgende tropische 
dagen (maximumtemperatuur >= 30°C) dagen in Ukkel geregistreerd. De neerslag tijdens de 
zomer was lager dan normaal: 168,2 mm (normaal 224,6 mm). 

De herfst (september-oktober-november) was warm met temperaturen boven de normaalwaarde. 
Twee tropische dagen [max>=30°C] werden gemeten tijdens de herfst in Ukkel. Zoals te zien is op 
figuur 3 was de laatste helft van september erg vochtig met bijna 100mm neerslag in slechts 7 
dagen. November daarentegen was droog met bijna 25 mm onder de normaalwaarde (normaal: 
76,4 mm).  

 
In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatologische kenmerken voor elke maand van het 
jaar 2020 weergegeven. 

2. De teeltontwikkeling tijdens het seizoen 

Zoals reeds aangehaald in het klimatologisch overzicht is de lente van 2020 gekenmerkt door een 
tekort aan neerslaghoeveelheid vanaf 20 maart. Normaal gezien zijn lange droge perioden syno-
niem van gunstige zaaiomstandigheden, maar de droogte ging gepaard met warme, uitdrogende 
winden soms komende van het Noord-Oosten. Na de zeer natte maand februari en begin maart, 
en een winter zonder eigenlijke vriesperiode, lagen de gronden zeer compact en dus moeilijk te 
bewerken. Dit was zowel het geval voor wintergeploegde percelen als voor percelen met minima-
le grondbewerking (de bodembedekkers konden dit jaar moeilijk chemisch of mechanisch vernie-
tigd worden). Bodembewerkingsmachines die in normale jaren uitstekend werk kunnen verrich-
ten, gaven dit jaar soms een teleurstellend resultaat in zwaardere of heterogene gronden : ideaal 

Overzicht van het teeltjaar 2020 
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Figuur 1: Situering van het jaar 2020 voor de neerslag, temperatuur en zonneschijn te Ukkel volgens 
het KMI. 

Figuur 2 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel voor de lente 2020 

Figuur 3 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel in de maand september 2020 

Periode Opmerkingen (afkomstig van Ukkel) 

Januari 
Zwakke neerslag in alle regio's. Warme temperaturen en enkele vorstdagen (6 
dagen). 

Februari Regenachtig met zachte temperaturen en veel wind. 

Maart Eerste helft vochtig en warm. Einde van maand koud en droog  (figuur 2) 

April Zeer warm, droog en zonnig.  

Mei 
Extreem droog en zonnig. De zwakke neerslag was variabel tussen de verschil-
lende regio's. 

Juni 
Een koel begin van de maand met iets minder neerslag en 14 dagen onweer in het 
land. 

Juli 
Droge maand met zeer weinig onweersbuien en temperaturen die iets onder het 
normale niveau liggen. 

Augustus 
Zeer heet met een gemiddelde temperatuur van 2,9°C boven normaalwaarde. Een 
intense hittegolf tussen de 5e en de 19e.  Bijna recordtemperaturen. 

September Hoge temperaturen en een zeer vochtig einde van de maand. (figuur 3) 

Oktober Regenachtig met heel weinig zonneschijn. 

November Warm, zonnig en droog. 

December Warm en regenachtig aan het einde van de maand 
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Schimmels veroorzaakten eind 2020 veel schade...
Eerst en vooral wenst OPCO u een aller
best 2021. Dat het nieuwe jaar u gezond
heid en geluk mag brengen en succes bij 
de verwezenlijking van uw projecten. 

Het syndicaat had het eind vorig jaar erg druk 
met rottingsproblemen in een paar aangelegde 

cichoreihopen. Het ging om een klein percentage 
aan het eind van de campagne. Maar voor de 
planter is het allesbehalve goed nieuws als wordt 
vastgesteld dat de cichorei gaat rotten. Volgens 
Beneo-Orafti leverden de aangetaste hopen geen 
gezonde, eerlijke en verkoopbare grondstof meer 
op, waardoor de cichorei werd geweigerd. In overleg 
met OPCO werd vervolgens het solidariteitsfonds 
geactiveerd om het verlies van de telers die hun 
cichorei niet mochten leveren te compenseren. Dit 
fonds, dat in artikel 16 van het contract wordt 
beschreven, wordt deels gefinancierd door Beneo-
Orafti en deels door de telers.

Teneinde de aangetaste gevallen zo veel mogelijk 
op te sporen, hebben de landbouwkundigen de 
nog aanwezige hopen in de velden gecontroleerd. 
Enkele hopen werden vroeger in de planning 
opgenomen, om een te vergevorderd rottings-
stadium te voorkomen. Aan de kraanbestuurders 
werd gevraagd om wanneer ze bij het laden een 
significante rottingssituatie opmerkten dit te 
melden. Werd de cichoreihoop afgekeurd, dan werd 
OPCO samen met de agronomen uitgenodigd om 
de hoop te gaan inspecteren. Er werd een vracht-
wagen cichorei geladen en geanalyseerd in de 
fabriek. Het percentage rotte cichorei in het staal 
werd vervolgens vastgesteld, waarop de beslissing 
viel om de hoop te aanvaarden of te weigeren.  

Erwinia of Sclerotinia zijn de schimmels die verant-
woordelijk zijn voor de rotting. Bij het rottingsproces 
met Erwinia wordt een geur waargenomen die 
vergelijkbaar is met die van bananen. In geval van 
Sclerotinia zijn kleine zwarte bolletjes met een 
diameter van 1 cm zichtbaar. 

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van 
de schimmel. Hierover zal meer uitleg worden 
verschaft in een gedetailleerd artikel in een volgend 
nummer van De Bietplanter. Het zal uitgebreide 
informatie verstrekken over dit steeds vaker voor-
komende fenomeen, zodat we in de toekomst dit 
nieuwe risico kunnen beheersen. De milde 
temperaturen tijdens het naseizoen, ideaal voor de 
ontwikkeling van deze schimmels, vormen een 
steeds vaker voorkomend verschijnsel en verklaren 
gedeel te lijk de toename van het aantal waar-
genomen gevallen en de ernst ervan.

Het nieuwe en uitzonderlijke karakter van deze zwaar 
aangetaste hopen die werden geweigerd, recht-
vaardigde de activering van het solidariteits fonds om 
de telers die hun hele oogst zijn kwijt geraakt te 
compenseren. Deze enkele gevallen dit jaar vormen 
de aanleiding voor een reflectie en een grondige 
studie van dit fenomeen, om het in de toekomst 
onder controle te houden en niet meer met een 
dergelijke situatie geconfronteerd te worden.

In geval van onder meer een leveringsprobleem, 
aarzel niet contact op te nemen met het secretariaat 
van de organisatie via opco@skynet.be. 

OPCO

florimond-desprez.fr

FD Kung Fu
NEMATODENTOLERANT

SNELLE
GRONDBEDEKKING 

GESCHIKT VOOR BESMETTE EN
VOOR NIET BESMETTE VELDEN

107%
Wortelopbrengst 

HOOGPRODUCTIEF

ai16069807769_FDKUNGFU-NL.pdf   1   03/12/2020   08:32:57

4CICHOREI OREYEUITZAAI 20214

Waarmee moet de planter rekening houden?
Nog voor de campagne 2020 is afgelopen 
moeten de planters beslissen over de 
uitzaai in 2021. In het quotumverleden 
stelde dit doorgaans geen probleem, de 
Europese minimumprijs verzekerde de 
planters van een kostendekkende teelt. 

De campagne 2020 bracht, niettegenstaande de 
positieve vooruitzichten, geen doorbraak in de 

suikerbietprijs. Voor 2021 is het onmogelijk zich aan 
een voorspelling te wagen, gezien de vele 
bepalende en steeds wijzigende elementen op 
Europees en wereldhandelsniveau, de corona pan-
demie en de Brexit inbegrepen!  

De voortzetting van de teelt zal dan ook geschraagd 
moeten worden op vertrouwen in de toekomst. 

Uitzaai 2021
Sterke wijzigingen van het areaal van het ene op het 
andere jaar zijn in de suikerbietteelt “not done”. De 
fabrieken moeten bevoorraad worden, niet te 
weinig en niet te veel, en de opgebouwde partici-
patie, die de planters een prioritair recht geeft op 
een suiker bietcontract, houdt ook een productie-
ver plichting in. 

ISCAL SUGAR
Bij ISCAL is er een strikte link tussen het recht op een 
basiscontract en de participatie via de coöperatieve 
vennootschap Sopabe. Tegenover elke ton basis-
recht staat een financiële participatie van 8,8 euro. 

Het basiscontract is ingedeeld in een contract A, 
goed voor 85% van het recht, en een contract B, 
goed voor 15% van het recht. Al de planters, dichtbij 
of veraf van de fabriek, hebben de mogelijkheid om 
het contract B niet te contracteren. De niet 
onderschreven contract en B worden dan toe ge-
wezen aan kandidaat-planters in een straal van 50 
km rond de fabriek en dit onder de vorm van een 
contract C, beperkt tot maximaal 20% van het 
basiscontract A en B, vrij van participatie bijdrage én 
voor de duur van één jaar.

Planters die hun contract B niet aangaan, behouden 
hun rechten om dit contract in een volgende cam-
pagne opnieuw te onderschrijven. 

Wat als een planter nu toch minder produceert?
Elke planter weet dat hij de bieten die hij 
contracteert, effectief moet produceren en leveren. 
Op basis van de teruggestuurde uitzaai-intentie en 
de bespreking tijdens de zitdag met de land bouw-
kundige, worden er duidelijke afspraken gemaakt 
over de in te zaaien oppervlakte. 

Houdt de planter zich aan deze oppervlakte, dan zal 
er bij overmacht of een tegenvallend rendement 
geen sanctie opgelegd worden. 

Houdt hij er zich niet aan, dan kan de dynamiek  
(= vermindering van het productierecht) van toe-
passing zijn. Deze wordt toegepast als er minder 
dan 85% van het contract geleverd wordt. Het 
gevolg is dat de basisreferentie wordt verminderd 
met het niet geleverde gedeelte onder 85%, tenzij 
de planter in de drie voorgaande jaren steeds 100% 
of meer van zijn basisreferentie leverde.  

Als planters beslissen om niets uit te zaaien, dan 
vermindert de basisreferentie voor de volgende 
campagne met 33%. Zo dit twee jaar na elkaar 
gebeurt, verliest de planter zijn volledige basis-
referentie en kan hij geen contracten meer afsluiten. 

Planters kunnen zelf hun basisrecht verminderen 
door hun participatie over te dragen aan een collega 
(aan de volledige waarde van 8,8 euro/ton) of de 
terugbetaling ervan te vragen aan Sopabe, mits een 
inhouding per aandeel S (waarde = 1 euro) van 25% 
(opgebouwde reserve) en 2,5% administratiekosten. 

Een planter die beslist volledig te stoppen of zijn 
basisrecht verlaagt tot minder dan 300 ton, kan pas 
na verloop van 5 jaar opnieuw terugkeren als 
vennoot of zijn basisrecht opnieuw optrekken. 
Planters die minimum 300 ton basisrecht behouden 
dienen een wachttijd van 3 jaar te respecteren 
alvorens het terug kan verhoogd worden. 

Tiense Suikerraffinaderij
Ook bij TS is elke ton basiscontract (à 18% SG) 
gelinkt aan een participatie in de coöperatieve 
vennootschap Sopabe-T en deze stemt overeen met 
een financiële inbreng van 13,35 euro (7,60 euro 
onder vorm van aandelen T, 5,75 euro onder vorm 
van obligaties). 

Het recht op een basiscontract houdt ook een recht 
op een supplementair contract in, dat de planter 
vrijwillig kan aangaan of niet. Voor dit supplementair 
contract moet er geen participatiebijdrage betaald 
worden. Het onderschrijven van een supplementair 
contract, hoe klein ook, geeft de planter het 
prioritair recht om ook de volgende campagne een 
dergelijk contract af te sluiten.

Wil een planter zijn productie t.o.v. vorig jaar 
verminderen, dan kan hij dit vooreerst doen door 
het supplementair contract te stoppen of tot een 
minimum te beperken (bv. 10 ton), en dit zonder 
enig financieel nadeel.

Wil een planter minder produceren dan hetgeen 
voorzien is in zijn basiscontract, dan moet hij een 
deel van zijn participatie verkopen, ofwel via 
overdracht aan een collega-planter (à 13,35 euro) 
en/of via een vraag tot terugbetaling aan Sopabe-T. 
In het tweede geval gebeurt er een inhouding van 
10% op de waarde van de aandelen T (emissie-
premie) en worden er 2,5% administratie kosten op 
de waarde van de obligaties aangerekend, hetzij 
samen 7 à 8% van het totale participatiebedrag. 
Ook hier geldt een terug keertermijn van 5 of 3 jaar 
(zie ISCAL). 

Wat als een planter nu toch minder produceert?
Als er minder geproduceerd wordt dan in het basis- 
en supplementair contract is overeengekomen, zijn 
er geen gevolgen als de planter bewijst dat hij de 
door TS goedgekeurde uit te zaaien oppervlakte, 
gebaseerd op zijn historisch rendement, heeft 
gerespecteerd. Overmacht of een tegenvallend 
rendement spelen dan geen rol.

Heeft de planter minder uitgezaaid, dan wacht hem 
een boete van 3 euro/ton (à 18% SG) voor het niet 
geleverde tonnage. Daar bovenop is ook de 
dynamiek van toepassing:  
- bij minder dan 50% levering van het basiscontract, 

wordt de hoeveelheid basisrecht verminderd met 
50% van de niet geleverde hoeveelheid;

- als drie jaar na elkaar gemiddeld minder dan 80% 
van het basiscontract wordt geleverd, vermindert 
het basisrecht met de gemiddelde niet geleverde 
hoeveelheid. 

Eric Van Dijck
Verbond Suikerbietplanters vzw

Coco Vlaanderen vzw



1. Klimatologisch overzicht van 2020 : het warmste jaar ooit geme-
ten 
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), is het jaar 2020 gekenmerkt door : 

 Een absoluut record van gemiddelde en maximale temperaturen, 2020 was het warmste 
jaar sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel (1883); Bij de merkwaardige feiten vermel-
den we reeds 8 dagen met maximale temperaturen boven 20°C in april, een intense hittegolf 
van 12 dagen in de zomer, en een record van temperatuur op  15 september.  De minimum 
temperatuur te Ukkel (-2,4°C) is de hoogste ooit waargenomen; 

 Totale neerslag iets onder de normale waarden (2020: 731,9mm/normaal: 852,4mm) maar 
met een droogteperiode tijdens de lentemaanden (nieuw record voor de maand mei); 

 Zonniger dan normaal waardoor 2020 tot het vierde zonnigste jaar sinds 1981 behoort; Een 
nieuw record van zonneschijn voor de lente 2020. 

De winter was relatief mild met zeer weinig vorstdagen (14 dagen). De gemiddelde wintertem-
peratuur steeg tot 6,3°C, wat veel hoger is dan normaal (3,6°C). De maand februari was erg nat 
met een neerslagtotaal  van 107,7 mm (normaal: 63,1 mm).  

De lentezon bereikte recordwaarden met 740 uur 46 min, wat 276 uur 48 min boven de normaal-
waarde is (normaal: 463 uur 58 min). Zoals te zien is in figuur 2, werd de eerste helft van maart 
gekenmerkt door zware neerslag met een neerslagtotaal van bijna 80 mm op 11/03/20. Deze 
regenachtige episode werd gevolgd door twee zeer droge maanden (april en mei) met een neer-
slagtotaal van slechts 24,5 mm voor deze periode (normaal: 117,3 mm).  

De zomer (juni-juli-augustus) was relatief warm met een zeer warme augustusmaand met 9 tropi-
sche dagen, normaal 1,4 dagen. Tussen 6 en 13 augustus werden 8 opeenvolgende tropische 
dagen (maximumtemperatuur >= 30°C) dagen in Ukkel geregistreerd. De neerslag tijdens de 
zomer was lager dan normaal: 168,2 mm (normaal 224,6 mm). 

De herfst (september-oktober-november) was warm met temperaturen boven de normaalwaarde. 
Twee tropische dagen [max>=30°C] werden gemeten tijdens de herfst in Ukkel. Zoals te zien is op 
figuur 3 was de laatste helft van september erg vochtig met bijna 100mm neerslag in slechts 7 
dagen. November daarentegen was droog met bijna 25 mm onder de normaalwaarde (normaal: 
76,4 mm).  

 
In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatologische kenmerken voor elke maand van het 
jaar 2020 weergegeven. 

2. De teeltontwikkeling tijdens het seizoen 

Zoals reeds aangehaald in het klimatologisch overzicht is de lente van 2020 gekenmerkt door een 
tekort aan neerslaghoeveelheid vanaf 20 maart. Normaal gezien zijn lange droge perioden syno-
niem van gunstige zaaiomstandigheden, maar de droogte ging gepaard met warme, uitdrogende 
winden soms komende van het Noord-Oosten. Na de zeer natte maand februari en begin maart, 
en een winter zonder eigenlijke vriesperiode, lagen de gronden zeer compact en dus moeilijk te 
bewerken. Dit was zowel het geval voor wintergeploegde percelen als voor percelen met minima-
le grondbewerking (de bodembedekkers konden dit jaar moeilijk chemisch of mechanisch vernie-
tigd worden). Bodembewerkingsmachines die in normale jaren uitstekend werk kunnen verrich-
ten, gaven dit jaar soms een teleurstellend resultaat in zwaardere of heterogene gronden : ideaal 
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Figuur 1: Situering van het jaar 2020 voor de neerslag, temperatuur en zonneschijn te Ukkel volgens 
het KMI. 

Figuur 2 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel voor de lente 2020 

Figuur 3 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel in de maand september 2020 

Periode Opmerkingen (afkomstig van Ukkel) 

Januari 
Zwakke neerslag in alle regio's. Warme temperaturen en enkele vorstdagen (6 
dagen). 

Februari Regenachtig met zachte temperaturen en veel wind. 

Maart Eerste helft vochtig en warm. Einde van maand koud en droog  (figuur 2) 

April Zeer warm, droog en zonnig.  

Mei 
Extreem droog en zonnig. De zwakke neerslag was variabel tussen de verschil-
lende regio's. 

Juni 
Een koel begin van de maand met iets minder neerslag en 14 dagen onweer in het 
land. 

Juli 
Droge maand met zeer weinig onweersbuien en temperaturen die iets onder het 
normale niveau liggen. 

Augustus 
Zeer heet met een gemiddelde temperatuur van 2,9°C boven normaalwaarde. Een 
intense hittegolf tussen de 5e en de 19e.  Bijna recordtemperaturen. 

September Hoge temperaturen en een zeer vochtig einde van de maand. (figuur 3) 

Oktober Regenachtig met heel weinig zonneschijn. 

November Warm, zonnig en droog. 

December Warm en regenachtig aan het einde van de maand 
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met een droogteperiode tijdens de lentemaanden (nieuw record voor de maand mei); 

Zonniger dan normaal waardoor 2020 tot het vierde zonnigste jaar sinds 1981 behoort; Een 
nieuw record van zonneschijn voor de lente 2020. 

De winter was relatief mild met zeer weinig vorstdagen (14 dagen). De gemiddelde wintertem-
peratuur steeg tot 6,3°C, wat veel hoger is dan normaal (3,6°C). De maand februari was erg nat 
met een neerslagtotaal  van 107,7 mm (normaal: 63,1 mm).  

De lentezon bereikte recordwaarden met 740 uur 46 min, wat 276 uur 48 min boven de normaal-
waarde is (normaal: 463 uur 58 min). Zoals te zien is in figuur 2, werd de eerste helft van maart 
gekenmerkt door zware neerslag met een neerslagtotaal van bijna 80 mm op 11/03/20. Deze 
regenachtige episode werd gevolgd door twee zeer droge maanden (april en mei) met een neer-
slagtotaal van slechts 24,5 mm voor deze periode (normaal: 117,3 mm).  

De zomer (juni-juli-augustus) was relatief warm met een zeer warme augustusmaand met 9 tropi-
sche dagen, normaal 1,4 dagen. Tussen 6 en 13 augustus werden 8 opeenvolgende tropische 
dagen (maximumtemperatuur >= 30°C) dagen in Ukkel geregistreerd. De neerslag tijdens de 
zomer was lager dan normaal: 168,2 mm (normaal 224,6 mm). 

De herfst (september-oktober-november) was warm met temperaturen boven de normaalwaarde. 
Twee tropische dagen [max>=30°C] werden gemeten tijdens de herfst in Ukkel. Zoals te zien is op 
figuur 3 was de laatste helft van september erg vochtig met bijna 100mm neerslag in slechts 7 
dagen. November daarentegen was droog met bijna 25 mm onder de normaalwaarde (normaal: 
76,4 mm).  

 
In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatologische kenmerken voor elke maand van het 
jaar 2020 weergegeven. 

2. De teeltontwikkeling tijdens het seizoen 

Zoals reeds aangehaald in het klimatologisch overzicht is de lente van 2020 gekenmerkt door een 
tekort aan neerslaghoeveelheid vanaf 20 maart. Normaal gezien zijn lange droge perioden syno-
niem van gunstige zaaiomstandigheden, maar de droogte ging gepaard met warme, uitdrogende 
winden soms komende van het Noord-Oosten. Na de zeer natte maand februari en begin maart, 
en een winter zonder eigenlijke vriesperiode, lagen de gronden zeer compact en dus moeilijk te 
bewerken. Dit was zowel het geval voor wintergeploegde percelen als voor percelen met minima-
le grondbewerking (de bodembedekkers konden dit jaar moeilijk chemisch of mechanisch vernie-
tigd worden). Bodembewerkingsmachines die in normale jaren uitstekend werk kunnen verrich-
ten, gaven dit jaar soms een teleurstellend resultaat in zwaardere of heterogene gronden : ideaal 

Overzicht van het teeltjaar 2020 
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Figuur 1: Situering van het jaar 2020 voor de neerslag, temperatuur en zonneschijn te Ukkel volgens 
het KMI. 

Figuur 2 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel voor de lente 2020 

Figuur 3 : dagelijkse neerslaghoeveelheden te Ukkel in de maand september 2020 

Periode Opmerkingen (afkomstig van Ukkel) 

Januari 
Zwakke neerslag in alle regio's. Warme temperaturen en enkele vorstdagen (6 
dagen). 

Februari Regenachtig met zachte temperaturen en veel wind. 

Maart Eerste helft vochtig en warm. Einde van maand koud en droog  (figuur 2) 

April Zeer warm, droog en zonnig.  

Mei 
Extreem droog en zonnig. De zwakke neerslag was variabel tussen de verschil-
lende regio's. 

Juni 
Een koel begin van de maand met iets minder neerslag en 14 dagen onweer in het 
land. 

Juli 
Droge maand met zeer weinig onweersbuien en temperaturen die iets onder het 
normale niveau liggen. 

Augustus 
Zeer heet met een gemiddelde temperatuur van 2,9°C boven normaalwaarde. Een 
intense hittegolf tussen de 5e en de 19e.  Bijna recordtemperaturen. 

September Hoge temperaturen en een zeer vochtig einde van de maand. (figuur 3) 

Oktober Regenachtig met heel weinig zonneschijn. 

November Warm, zonnig en droog. 

December Warm en regenachtig aan het einde van de maand 
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had een andere afstelling of zelf andere machine moeten gebruikt worden in de verschillende 
delen van het veld. Met een oppervlakkige bodembewerking en een uitzaai op 2,5 cm (zaad met 
Force) was de veldopkomst in de zwaardere perceelsgedeelten laag en onregelmatig. De capillari-
teit was verbroken en het zaaibed dat moeilijk fijn te krijgen was, droogde snel uit. Deze situatie 
was vooral kritisch op de leemkoppen in het Oosten van Haspengouw en in de zware Polders. De 
neerslaghoeveelheid van einde april was iets hoger in het Westen van het land waardoor de veld-
opkomst iets homogener lag, maar in Haspengouw was een dubbele opkomst frequent. Bij laattij-
dige kieming werd soms verbranding van de kiem waargenomen door een hoge zoutconcentratie 
in het kiembed. Begin juni waren er in sommige velden bieten met 10 bladeren en bieten amper 
in het 4-bladstadium wat de onkruidbestrijding en de insectenbestrijding niet gemakkelijker 
maakte. 

Wanneer de veldopkomst gunstig verliep hebben de warme temperaturen van begin april de 
jeugdontwikkeling van de bieten versneld en sommige bieten hadden al 2 echte bladeren voor 
einde april. Nochtans was het sluiten van de rijen niet vroeger dit jaar omdat de bladontwikkeling 
niet volgde bij een tekort aan neerslag. Ondanks het tekort aan neerslag tot in de zomer hebben 
de bieten weinig last gehad van verwelking in de goed gestructureerde diepe gronden. De regens 
vanaf midden augustus hebben de achterstand wat bijgewerkt maar ook bladhergroei bevorderd 
in sommige rassen. Daarentegen was in de ondiepe gronden reeds een achterstand te sterk opge-
lopen die moeilijk in te halen viel, en het opduiken van boorgebrek verergerde de situatie on-
danks boorgift.   

Bij de start van de rooicampagne einde september was de suikerrijkheid regelmatig rond 19-20°S. 
De rooiomstandigheden waren dan vrij droog. Maar dit was van korte duur. De suikerrijkheid 
daalde snel na de overvloedige regens van einde september (plaatselijk meer dan 140 liter) en van 
de maand oktober. De regen heeft de stikstof terug opneembaar gemaakt waardoor het suikerge-
halte soms lager viel dan 16°S. De oogst werd ook vertraagd en de grondtarra nam aanzienlijk toe. 
De rooiomstandigheden werden pas terug goed op het einde van de maand oktober. De op-
brengsten waren zeer variabel tussen regio’s. 

3. Parasitaire problemen 
Na de intrekking van de erkenning voor neonicotinoïden werd 85% van het Belgische bietenare-
aal gezaaid met zaden omhuld met de zaadbehandeling Force 10g. De standaardzaadbehande-
ling (zonder insecticide) werd op minder dan 1% van de oppervlakten gebruikt.  

De Force 10g behandeling zorgde voor een goede bestrijding van het merendeel van de bodem-
insecten. Er is weinig schade door ondergrondse plagen waargenomen. 

Wekelijks hebben waarnemers van de waarnemingsdienst, agronomen en het KBIVB, waarnemin-
gen uitgevoerd op een negentigtal velden. Deze waarnemingen maakten het mogelijk om de 

parasitaire druk tijdens het seizoen te bepalen. Overigens willen wij de waarnemers bedanken die 
hebben deelgenomen aan het waarnemingsnetwerk van het KBIVB. 

Aardvlooien werden al midden april waargenomen. In die periode werd de aanwezigheid van 
kleine vraatschade op kiemlobben van jonge bieten in 14% van de velden van het waarschu-
wingsnetwerk gemeld. De schade door de vliegende bietenkever was dit jaar zeer beperkt.  

Rond 20 mei werden eitjes en mineergangen van de larven van de bietenvlieg waargenomen 
(Figuur 5). De symptomen waren soms spectaculair op sommige percelen, maar zonder gevolgen. 

Het seizoen 2020 werd vooral gekenmerkt door een hoge en vroege aantasting van de groene 
bladluis Myzus persicae, de belangrijkste overdrager van de virale vergelingsziekte. Al op 20 april 
werden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen, terwijl de bieten zich nog in het kiem-
lob- of 2-bladstadium bevonden. Op 23 april werd in 7% van de waargenomen velden de behan-
delingsdrempel bereikt. Ter herinnering, de behandelingsdrempel is 2 ongevleugelde groene 
bladluizen per 10 bieten. Een week later, op 30 april, werd de drempel in 50% van de waargeno-
men velden bereikt. Enkele dagen later werd de behandelingsdrempel op sommige percelen voor 
de tweede keer bereikt. Gezien de korte nawerking van insecticidenbehandelingen op kleine 
planten was het aanbevolen om, een week na de eerste insecticidenbehandeling, de waarnemin-
gen te herhalen. Gedurende de hele risicoperiode, van het kiemlobstadium tot aan de sluiten van 
de rijen bleef de bladluisdruk hoog. Als gevolg daarvan werden bijna alle velden dit jaar aangetast 
door groene bladluizen. De aantasting door zwarte bladluizen was kleiner en later dan die door de 
groene bladluizen .  

Zwarte bladluizen verschenen begin mei, maar hun ontwikkeling bleef beperkt. Rond half mei 
werd een aanzienlijke toename van nuttige insecten waargenomen. Net als vorig jaar werd er een 
vertraging vastgesteld tussen de komst van de nuttige insecten en bladluizen. De waargenomen 
nuttige insecten zijn divers: zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, entomophthorales, 
spinnen, weekschildkever, vliesvleugeligen, ...    

Volgens een controle uitgevoerd in samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfa-
brieken werden dit jaar gemiddeld 2,5 insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle 
behandelingen met insecticiden. Als alleen die insecticiden worden geteld die effectief zijn tegen 
groene bladluizen, d.w.z. Teppeki, Movento en Closer, werden er gemiddeld 2 insecticidenbehan-
delingen per perceel uitgevoerd. Gezien de ongekende druk waren soms zelfs 4 specifieke blad-
luisbehandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling.  

Ondanks de toegepaste bladbehandelingen werden op sommige percelen al midden juni sympto-
men van virale vergeling waargenomen. Midden augustus konden in alle regio's vergelingssymp-
tomen worden vastgesteld. Half augustus werd een controle uitgevoerd op 331 percelen die wa-
ren gezaaid met zaden die niet met neonicotinoïden waren omhuld. Slechts 15% van de 331 vel-
den zonder neonicotinoïden vertoonde dan geen enkel symptoom van virale vergeling.  

Eind augustus-begin september ontwikkelden zich in alle percelen symptomen van virale verge-
ling. In die periode was het moeilijk om een perceel te observeren zonder virale vergeling .  

Om de impact van virale vergeling op de opbrengst te evalueren, heeft het KBIVB stalen geno-
men. De bieten werden uit drie vergelingshaarden per veld bemonsterd om het verlies in te schat-

Figuur 4: De afwezigheid van neerslag en de aanhoudende droge winden hebben een invloed 
gehad op de veldopkomst en ontwikkeling van het gewas in 2020. 

Figuur 6 : Kleine kolonie groene bladluizen op een jong bietenplantje in het 2-bladstadium. Het 
seizoen 2020 was ongekend voor de vroege en ernstige aantasting van groene bladluizen. 
2 gevleugelde soorten : Macrosyphum euphorbiae (lichtgroen) en Myzus persicae (donkergroen) 

Figuur 7 : Eitje van de zweefvlieg (links) op een bietenblad op 7 mei (let op de grootte t.o.v. de 
bladluisnymph boven links).  Twee weken later reguleert deze larve de colonies zwarte 
bladluizen( rechts). 

Figuur 5:  aantasting door de larven van de bietenvlieg op 6 juni in Pont à Celles. 

ten. De opbrengstverliezen in deze haarden, in suikeropbrengst per hectare, schommelden tussen 
16% en 34% en bedroegen gemiddeld 28%. Het verlies aan suikeropbrengst is zowel op het ni-
veau van suikergehalte als op het niveau van wortelopbrengst duidelijk zichtbaar. Deze variatie in 
opbrengstverlies wordt vooral verklaard door het tijdstip van de infectie. De cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Door op deze manier te bemonsteren, komen de 
bieten uit het midden van de cirkels en dus uit de primaire vergelingshaarden. Dit houdt in dat 
het berekende opbrengstverlies het opbrengstverlies van de meest getroffen zone uitdrukt, om-
dat in deze zone de aantasting eerder plaatsvindt. 

De warme, droge omstandigheden in het voorjaar bevorderden de ontwikkeling van en de schade 
door bietenmotten. In het verleden kwamen de bietenmotten niet voor in België, maar eerder in 
Frankrijk en meer in het bijzonder in de regio's ten zuiden van Parijs en in het oosten van de Fran-
se bietenstreken. De warme en droge zomers van de afgelopen jaren hebben de opmars van de 
bietenmot naar het noorden bevorderd. De bietenmot is een vlinder waarvan enkel de larven 
schade aan de biet veroorzaken. De rupsen, enkele millimeters groot, schuilen in het hart van de 
bladeren of in de kraag. Ze knagen aan de bietenstelen en het hart van de bieten en deze beten 
kunnen de poort zijn naar een schimmel die rotting kan veroorzaken.   

4. Onkruidbestrijding  

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de onkruidbestrijding. Het voorjaar werd gekenmerkt door 
een droge periode waardoor zowel de bieten als de onkruiden maar moeilijk kiemden. In deze 
droge veldomstandigheden hebben veel landbouwers beslist geen vooropkomst te plaatsen. 
Daar waar onkruiden toch konden kiemen, waren ze enorm moeilijk chemisch te bestrijden. In 
Ukkel werd in april de laagste relatieve vochtigheid voor april (57%) sinds het begin van de 
meeting opgetekend. Deze trend zette zich ook in mei verder met opnieuw de laagste relatieve 
vochtigheid (57%) voor de maand mei sinds het begin van de meting. In mei sneuvelde ook het 
record van de laagste totale hoeveelheid neerslag. Deze lage hoeveelheden neerslag en relatieve 
vochtigheid zorgde voor een beperkte aantal afgeharde onkruiden. Onkruiden zullen bij enorme 
droogte de cuticula of waslaag, die als bescherming dient tegen uitdrogen, verdikken. Deze dikke-
re waslaag zorgt er ook voor dat contactherbiciden minder goed kunnen worden opgenomen. 
Door de droogte in het voorjaar van 2020 waren de onkruiden dan ook zeer moeilijk te bestrijden 
met contactherbiciden. Het verhogen van olie van 0.5L/ha naar 1L/ha kon de werking enigszins 
verbeteren (niet geadviseerd boven de 22°C). Ook werd geadviseerd de dosis van het contactmid-
delen (Betanal) te verhogen. Door het gebrek aan vocht in de bodem werden ook bodemherbici-
den moeilijk opgenomen.  

Tijdens de maand april werden onkruiden over het algemeen nog onderdrukt (twee eerste behan-

delingen) maar tijdens de maand mei konden moeilijke onkruiden zoals melganzenvoet toch 
kiemen. Wanneer deze niet op tijd met een voldoende hoge dosis bestreden werden, waren deze 
onmogelijk nog chemisch te bestrijden. Doordat er meer neerslag viel in juni, kregen de onkrui-
den net voor het sluiten van de rijen nog een kans om te kiemen. Het afspuiten voor het sluiten 
van de rijen bleek dan ook belangrijk om opkomst van nieuwe onkruiden te vermijden.  

Dit jaar was wel een bijzonder goed jaar voor wie mechanische onkruidbestrijding uitvoerde. Door 
de veel opeenvolgende droge dagen kon de wiedeg en/of schoffel makkelijk ingezet worden. 
Omdat ook mechanische doorgangen moeten uitgevoerd worden wanneer de onkruiden jong 
zijn, werden dit jaar de beste resultaten bekomen bij doorgangen uitgevoerd op onkruiden in het 
kiemlobstadium in het geval van gebruik van vingerwieders.  

De droogte maakte van de onkruidbestrijding afgelopen jaar een enorme uitdaging waardoor op 
veel plaatsen de bestrijding onvoldoende was en enkele grote onkruiden overbleven in de zomer. 

5. Ziekten 

Gezien de zeer droge omstandigheden in het voorjaar en de relatief droge en warme omstandig-
heden in de zomer, was de druk van de bladziekten niet zo hoog. Roest was de meest voorkomen-
de en agressieve ziekte. De ontwikkeling ervan verliep traag en met een lage relatieve vochtigheid 
en hoge zomerhitte ontwikkelden de meeste vlekjes zich niet. 

Rond half juli werden symptomen van witziekte waargenomen bij vatbare rassen. In sommige 
percelen was een fungicidenbehandeling tegen witziekte noodzakelijk.   

Cercospora verscheen laat en sporadisch rond eind juli. De ontwikkeling van cercospora is echter 
pas half augustus echt begonnen. Dankzij een nauwgezette observatie van de evolutie van de 
symptomen werden de meeste fungicidenbehandelingen uitgevoerd in de maand augustus, op 
het aangewezen moment. Een paar velden die te vroeg werden behandeld, moesten een tweede 
behandeling ondergaan.  

Zoals we al een aantal jaren zien, is de maand september door het klimaat vaak gunstig voor een 
uitbreiding van cercospora. In deze periode van het jaar biedt alleen de rastolerantie een effectie-
ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur11:  Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 
van de 4 bladziekten behaalde tussen 2016 en 2020. 

Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 

Figuur 10:  Roest was de dominante ziekte in 2020  

Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 

had een andere afstelling of zelf andere machine moeten gebruikt worden in de verschillende 
delen van het veld. Met een oppervlakkige bodembewerking en een uitzaai op 2,5 cm (zaad met 
Force) was de veldopkomst in de zwaardere perceelsgedeelten laag en onregelmatig. De capillari-
teit was verbroken en het zaaibed dat moeilijk fijn te krijgen was, droogde snel uit. Deze situatie 
was vooral kritisch op de leemkoppen in het Oosten van Haspengouw en in de zware Polders. De 
neerslaghoeveelheid van einde april was iets hoger in het Westen van het land waardoor de veld-
opkomst iets homogener lag, maar in Haspengouw was een dubbele opkomst frequent. Bij laattij-
dige kieming werd soms verbranding van de kiem waargenomen door een hoge zoutconcentratie 
in het kiembed. Begin juni waren er in sommige velden bieten met 10 bladeren en bieten amper 
in het 4-bladstadium wat de onkruidbestrijding en de insectenbestrijding niet gemakkelijker 
maakte. 

Wanneer de veldopkomst gunstig verliep hebben de warme temperaturen van begin april de 
jeugdontwikkeling van de bieten versneld en sommige bieten hadden al 2 echte bladeren voor 
einde april. Nochtans was het sluiten van de rijen niet vroeger dit jaar omdat de bladontwikkeling 
niet volgde bij een tekort aan neerslag. Ondanks het tekort aan neerslag tot in de zomer hebben 
de bieten weinig last gehad van verwelking in de goed gestructureerde diepe gronden. De regens 
vanaf midden augustus hebben de achterstand wat bijgewerkt maar ook bladhergroei bevorderd 
in sommige rassen. Daarentegen was in de ondiepe gronden reeds een achterstand te sterk opge-
lopen die moeilijk in te halen viel, en het opduiken van boorgebrek verergerde de situatie on-
danks boorgift.   

Bij de start van de rooicampagne einde september was de suikerrijkheid regelmatig rond 19-20°S. 
De rooiomstandigheden waren dan vrij droog. Maar dit was van korte duur. De suikerrijkheid 
daalde snel na de overvloedige regens van einde september (plaatselijk meer dan 140 liter) en van 
de maand oktober. De regen heeft de stikstof terug opneembaar gemaakt waardoor het suikerge-
halte soms lager viel dan 16°S. De oogst werd ook vertraagd en de grondtarra nam aanzienlijk toe. 
De rooiomstandigheden werden pas terug goed op het einde van de maand oktober. De op-
brengsten waren zeer variabel tussen regio’s. 

3. Parasitaire problemen 
Na de intrekking van de erkenning voor neonicotinoïden werd 85% van het Belgische bietenare-
aal gezaaid met zaden omhuld met de zaadbehandeling Force 10g. De standaardzaadbehande-
ling (zonder insecticide) werd op minder dan 1% van de oppervlakten gebruikt.  

De Force 10g behandeling zorgde voor een goede bestrijding van het merendeel van de bodem-
insecten. Er is weinig schade door ondergrondse plagen waargenomen. 

Wekelijks hebben waarnemers van de waarnemingsdienst, agronomen en het KBIVB, waarnemin-
gen uitgevoerd op een negentigtal velden. Deze waarnemingen maakten het mogelijk om de 

parasitaire druk tijdens het seizoen te bepalen. Overigens willen wij de waarnemers bedanken die 
hebben deelgenomen aan het waarnemingsnetwerk van het KBIVB. 

Aardvlooien werden al midden april waargenomen. In die periode werd de aanwezigheid van 
kleine vraatschade op kiemlobben van jonge bieten in 14% van de velden van het waarschu-
wingsnetwerk gemeld. De schade door de vliegende bietenkever was dit jaar zeer beperkt.  

Rond 20 mei werden eitjes en mineergangen van de larven van de bietenvlieg waargenomen 
(Figuur 5). De symptomen waren soms spectaculair op sommige percelen, maar zonder gevolgen. 

Het seizoen 2020 werd vooral gekenmerkt door een hoge en vroege aantasting van de groene 
bladluis Myzus persicae, de belangrijkste overdrager van de virale vergelingsziekte. Al op 20 april 
werden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen, terwijl de bieten zich nog in het kiem-
lob- of 2-bladstadium bevonden. Op 23 april werd in 7% van de waargenomen velden de behan-
delingsdrempel bereikt. Ter herinnering, de behandelingsdrempel is 2 ongevleugelde groene 
bladluizen per 10 bieten. Een week later, op 30 april, werd de drempel in 50% van de waargeno-
men velden bereikt. Enkele dagen later werd de behandelingsdrempel op sommige percelen voor 
de tweede keer bereikt. Gezien de korte nawerking van insecticidenbehandelingen op kleine 
planten was het aanbevolen om, een week na de eerste insecticidenbehandeling, de waarnemin-
gen te herhalen. Gedurende de hele risicoperiode, van het kiemlobstadium tot aan de sluiten van 
de rijen bleef de bladluisdruk hoog. Als gevolg daarvan werden bijna alle velden dit jaar aangetast 
door groene bladluizen. De aantasting door zwarte bladluizen was kleiner en later dan die door de 
groene bladluizen .  

Zwarte bladluizen verschenen begin mei, maar hun ontwikkeling bleef beperkt. Rond half mei 
werd een aanzienlijke toename van nuttige insecten waargenomen. Net als vorig jaar werd er een 
vertraging vastgesteld tussen de komst van de nuttige insecten en bladluizen. De waargenomen 
nuttige insecten zijn divers: zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, entomophthorales, 
spinnen, weekschildkever, vliesvleugeligen, ...    

Volgens een controle uitgevoerd in samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfa-
brieken werden dit jaar gemiddeld 2,5 insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle 
behandelingen met insecticiden. Als alleen die insecticiden worden geteld die effectief zijn tegen 
groene bladluizen, d.w.z. Teppeki, Movento en Closer, werden er gemiddeld 2 insecticidenbehan-
delingen per perceel uitgevoerd. Gezien de ongekende druk waren soms zelfs 4 specifieke blad-
luisbehandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling.  

Ondanks de toegepaste bladbehandelingen werden op sommige percelen al midden juni sympto-
men van virale vergeling waargenomen. Midden augustus konden in alle regio's vergelingssymp-
tomen worden vastgesteld. Half augustus werd een controle uitgevoerd op 331 percelen die wa-
ren gezaaid met zaden die niet met neonicotinoïden waren omhuld. Slechts 15% van de 331 vel-
den zonder neonicotinoïden vertoonde dan geen enkel symptoom van virale vergeling.  

Eind augustus-begin september ontwikkelden zich in alle percelen symptomen van virale verge-
ling. In die periode was het moeilijk om een perceel te observeren zonder virale vergeling .  

Om de impact van virale vergeling op de opbrengst te evalueren, heeft het KBIVB stalen geno-
men. De bieten werden uit drie vergelingshaarden per veld bemonsterd om het verlies in te schat-

Figuur 4: De afwezigheid van neerslag en de aanhoudende droge winden hebben een invloed 
gehad op de veldopkomst en ontwikkeling van het gewas in 2020. 

Figuur 6 : Kleine kolonie groene bladluizen op een jong bietenplantje in het 2-bladstadium. Het 
seizoen 2020 was ongekend voor de vroege en ernstige aantasting van groene bladluizen. 
2 gevleugelde soorten : Macrosyphum euphorbiae (lichtgroen) en Myzus persicae (donkergroen) 

Figuur 7 : Eitje van de zweefvlieg (links) op een bietenblad op 7 mei (let op de grootte t.o.v. de 
bladluisnymph boven links).  Twee weken later reguleert deze larve de colonies zwarte 
bladluizen( rechts). 

Figuur 5:  aantasting door de larven van de bietenvlieg op 6 juni in Pont à Celles. 

had een andere afstelling of zelf andere machine moeten gebruikt worden in de verschillende 
delen van het veld. Met een oppervlakkige bodembewerking en een uitzaai op 2,5 cm (zaad met 
Force) was de veldopkomst in de zwaardere perceelsgedeelten laag en onregelmatig. De capillari-
teit was verbroken en het zaaibed dat moeilijk fijn te krijgen was, droogde snel uit. Deze situatie 
was vooral kritisch op de leemkoppen in het Oosten van Haspengouw en in de zware Polders. De 
neerslaghoeveelheid van einde april was iets hoger in het Westen van het land waardoor de veld-
opkomst iets homogener lag, maar in Haspengouw was een dubbele opkomst frequent. Bij laattij-
dige kieming werd soms verbranding van de kiem waargenomen door een hoge zoutconcentratie 
in het kiembed. Begin juni waren er in sommige velden bieten met 10 bladeren en bieten amper 
in het 4-bladstadium wat de onkruidbestrijding en de insectenbestrijding niet gemakkelijker 
maakte. 

Wanneer de veldopkomst gunstig verliep hebben de warme temperaturen van begin april de 
jeugdontwikkeling van de bieten versneld en sommige bieten hadden al 2 echte bladeren voor 
einde april. Nochtans was het sluiten van de rijen niet vroeger dit jaar omdat de bladontwikkeling 
niet volgde bij een tekort aan neerslag. Ondanks het tekort aan neerslag tot in de zomer hebben 
de bieten weinig last gehad van verwelking in de goed gestructureerde diepe gronden. De regens 
vanaf midden augustus hebben de achterstand wat bijgewerkt maar ook bladhergroei bevorderd 
in sommige rassen. Daarentegen was in de ondiepe gronden reeds een achterstand te sterk opge-
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danks boorgift.   

Bij de start van de rooicampagne einde september was de suikerrijkheid regelmatig rond 19-20°S. 
De rooiomstandigheden waren dan vrij droog. Maar dit was van korte duur. De suikerrijkheid 
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De rooiomstandigheden werden pas terug goed op het einde van de maand oktober. De op-
brengsten waren zeer variabel tussen regio’s. 
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Na de intrekking van de erkenning voor neonicotinoïden werd 85% van het Belgische bietenare-
aal gezaaid met zaden omhuld met de zaadbehandeling Force 10g. De standaardzaadbehande-
ling (zonder insecticide) werd op minder dan 1% van de oppervlakten gebruikt.  

De Force 10g behandeling zorgde voor een goede bestrijding van het merendeel van de bodem-
insecten. Er is weinig schade door ondergrondse plagen waargenomen. 

Wekelijks hebben waarnemers van de waarnemingsdienst, agronomen en het KBIVB, waarnemin-
gen uitgevoerd op een negentigtal velden. Deze waarnemingen maakten het mogelijk om de 

parasitaire druk tijdens het seizoen te bepalen. Overigens willen wij de waarnemers bedanken die 
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planten was het aanbevolen om, een week na de eerste insecticidenbehandeling, de waarnemin-
gen te herhalen. Gedurende de hele risicoperiode, van het kiemlobstadium tot aan de sluiten van 
de rijen bleef de bladluisdruk hoog. Als gevolg daarvan werden bijna alle velden dit jaar aangetast 
door groene bladluizen. De aantasting door zwarte bladluizen was kleiner en later dan die door de 
groene bladluizen .  

Zwarte bladluizen verschenen begin mei, maar hun ontwikkeling bleef beperkt. Rond half mei 
werd een aanzienlijke toename van nuttige insecten waargenomen. Net als vorig jaar werd er een 
vertraging vastgesteld tussen de komst van de nuttige insecten en bladluizen. De waargenomen 
nuttige insecten zijn divers: zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, entomophthorales, 
spinnen, weekschildkever, vliesvleugeligen, ...    

Volgens een controle uitgevoerd in samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfa-
brieken werden dit jaar gemiddeld 2,5 insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle 
behandelingen met insecticiden. Als alleen die insecticiden worden geteld die effectief zijn tegen 
groene bladluizen, d.w.z. Teppeki, Movento en Closer, werden er gemiddeld 2 insecticidenbehan-
delingen per perceel uitgevoerd. Gezien de ongekende druk waren soms zelfs 4 specifieke blad-
luisbehandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling.  

Ondanks de toegepaste bladbehandelingen werden op sommige percelen al midden juni sympto-
men van virale vergeling waargenomen. Midden augustus konden in alle regio's vergelingssymp-
tomen worden vastgesteld. Half augustus werd een controle uitgevoerd op 331 percelen die wa-
ren gezaaid met zaden die niet met neonicotinoïden waren omhuld. Slechts 15% van de 331 vel-
den zonder neonicotinoïden vertoonde dan geen enkel symptoom van virale vergeling.  

Eind augustus-begin september ontwikkelden zich in alle percelen symptomen van virale verge-
ling. In die periode was het moeilijk om een perceel te observeren zonder virale vergeling .  

Om de impact van virale vergeling op de opbrengst te evalueren, heeft het KBIVB stalen geno-
men. De bieten werden uit drie vergelingshaarden per veld bemonsterd om het verlies in te schat-

Figuur 4: De afwezigheid van neerslag en de aanhoudende droge winden hebben een invloed 
gehad op de veldopkomst en ontwikkeling van het gewas in 2020. 

Figuur 6 : Kleine kolonie groene bladluizen op een jong bietenplantje in het 2-bladstadium. Het 
seizoen 2020 was ongekend voor de vroege en ernstige aantasting van groene bladluizen. 
2 gevleugelde soorten : Macrosyphum euphorbiae (lichtgroen) en Myzus persicae (donkergroen) 

Figuur 7 : Eitje van de zweefvlieg (links) op een bietenblad op 7 mei (let op de grootte t.o.v. de 
bladluisnymph boven links).  Twee weken later reguleert deze larve de colonies zwarte 
bladluizen( rechts). 

Figuur 5:  aantasting door de larven van de bietenvlieg op 6 juni in Pont à Celles. 
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ten. De opbrengstverliezen in deze haarden, in suikeropbrengst per hectare, schommelden tussen 
16% en 34% en bedroegen gemiddeld 28%. Het verlies aan suikeropbrengst is zowel op het ni-
veau van suikergehalte als op het niveau van wortelopbrengst duidelijk zichtbaar. Deze variatie in 
opbrengstverlies wordt vooral verklaard door het tijdstip van de infectie. De cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Door op deze manier te bemonsteren, komen de 
bieten uit het midden van de cirkels en dus uit de primaire vergelingshaarden. Dit houdt in dat 
het berekende opbrengstverlies het opbrengstverlies van de meest getroffen zone uitdrukt, om-
dat in deze zone de aantasting eerder plaatsvindt. 

De warme, droge omstandigheden in het voorjaar bevorderden de ontwikkeling van en de schade 
door bietenmotten. In het verleden kwamen de bietenmotten niet voor in België, maar eerder in 
Frankrijk en meer in het bijzonder in de regio's ten zuiden van Parijs en in het oosten van de Fran-
se bietenstreken. De warme en droge zomers van de afgelopen jaren hebben de opmars van de 
bietenmot naar het noorden bevorderd. De bietenmot is een vlinder waarvan enkel de larven 
schade aan de biet veroorzaken. De rupsen, enkele millimeters groot, schuilen in het hart van de 
bladeren of in de kraag. Ze knagen aan de bietenstelen en het hart van de bieten en deze beten 
kunnen de poort zijn naar een schimmel die rotting kan veroorzaken.   

4. Onkruidbestrijding  

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de onkruidbestrijding. Het voorjaar werd gekenmerkt door 
een droge periode waardoor zowel de bieten als de onkruiden maar moeilijk kiemden. In deze 
droge veldomstandigheden hebben veel landbouwers beslist geen vooropkomst te plaatsen. 
Daar waar onkruiden toch konden kiemen, waren ze enorm moeilijk chemisch te bestrijden. In 
Ukkel werd in april de laagste relatieve vochtigheid voor april (57%) sinds het begin van de 
meeting opgetekend. Deze trend zette zich ook in mei verder met opnieuw de laagste relatieve 
vochtigheid (57%) voor de maand mei sinds het begin van de meting. In mei sneuvelde ook het 
record van de laagste totale hoeveelheid neerslag. Deze lage hoeveelheden neerslag en relatieve 
vochtigheid zorgde voor een beperkte aantal afgeharde onkruiden. Onkruiden zullen bij enorme 
droogte de cuticula of waslaag, die als bescherming dient tegen uitdrogen, verdikken. Deze dikke-
re waslaag zorgt er ook voor dat contactherbiciden minder goed kunnen worden opgenomen. 
Door de droogte in het voorjaar van 2020 waren de onkruiden dan ook zeer moeilijk te bestrijden 
met contactherbiciden. Het verhogen van olie van 0.5L/ha naar 1L/ha kon de werking enigszins 
verbeteren (niet geadviseerd boven de 22°C). Ook werd geadviseerd de dosis van het contactmid-
delen (Betanal) te verhogen. Door het gebrek aan vocht in de bodem werden ook bodemherbici-
den moeilijk opgenomen.  

Tijdens de maand april werden onkruiden over het algemeen nog onderdrukt (twee eerste behan-

delingen) maar tijdens de maand mei konden moeilijke onkruiden zoals melganzenvoet toch 
kiemen. Wanneer deze niet op tijd met een voldoende hoge dosis bestreden werden, waren deze 
onmogelijk nog chemisch te bestrijden. Doordat er meer neerslag viel in juni, kregen de onkrui-
den net voor het sluiten van de rijen nog een kans om te kiemen. Het afspuiten voor het sluiten 
van de rijen bleek dan ook belangrijk om opkomst van nieuwe onkruiden te vermijden.  

Dit jaar was wel een bijzonder goed jaar voor wie mechanische onkruidbestrijding uitvoerde. Door 
de veel opeenvolgende droge dagen kon de wiedeg en/of schoffel makkelijk ingezet worden. 
Omdat ook mechanische doorgangen moeten uitgevoerd worden wanneer de onkruiden jong 
zijn, werden dit jaar de beste resultaten bekomen bij doorgangen uitgevoerd op onkruiden in het 
kiemlobstadium in het geval van gebruik van vingerwieders.  

De droogte maakte van de onkruidbestrijding afgelopen jaar een enorme uitdaging waardoor op 
veel plaatsen de bestrijding onvoldoende was en enkele grote onkruiden overbleven in de zomer. 

5. Ziekten 

Gezien de zeer droge omstandigheden in het voorjaar en de relatief droge en warme omstandig-
heden in de zomer, was de druk van de bladziekten niet zo hoog. Roest was de meest voorkomen-
de en agressieve ziekte. De ontwikkeling ervan verliep traag en met een lage relatieve vochtigheid 
en hoge zomerhitte ontwikkelden de meeste vlekjes zich niet. 

Rond half juli werden symptomen van witziekte waargenomen bij vatbare rassen. In sommige 
percelen was een fungicidenbehandeling tegen witziekte noodzakelijk.   

Cercospora verscheen laat en sporadisch rond eind juli. De ontwikkeling van cercospora is echter 
pas half augustus echt begonnen. Dankzij een nauwgezette observatie van de evolutie van de 
symptomen werden de meeste fungicidenbehandelingen uitgevoerd in de maand augustus, op 
het aangewezen moment. Een paar velden die te vroeg werden behandeld, moesten een tweede 
behandeling ondergaan.  

Zoals we al een aantal jaren zien, is de maand september door het klimaat vaak gunstig voor een 
uitbreiding van cercospora. In deze periode van het jaar biedt alleen de rastolerantie een effectie-
ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur11:  Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 
van de 4 bladziekten behaalde tussen 2016 en 2020. 

Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 

Figuur 10:  Roest was de dominante ziekte in 2020  

Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 
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ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur11:  Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 
van de 4 bladziekten behaalde tussen 2016 en 2020. 

Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 

Figuur 10:  Roest was de dominante ziekte in 2020  

Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 
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had een andere afstelling of zelf andere machine moeten gebruikt worden in de verschillende 
delen van het veld. Met een oppervlakkige bodembewerking en een uitzaai op 2,5 cm (zaad met 
Force) was de veldopkomst in de zwaardere perceelsgedeelten laag en onregelmatig. De capillari-
teit was verbroken en het zaaibed dat moeilijk fijn te krijgen was, droogde snel uit. Deze situatie 
was vooral kritisch op de leemkoppen in het Oosten van Haspengouw en in de zware Polders. De 
neerslaghoeveelheid van einde april was iets hoger in het Westen van het land waardoor de veld-
opkomst iets homogener lag, maar in Haspengouw was een dubbele opkomst frequent. Bij laattij-
dige kieming werd soms verbranding van de kiem waargenomen door een hoge zoutconcentratie 
in het kiembed. Begin juni waren er in sommige velden bieten met 10 bladeren en bieten amper 
in het 4-bladstadium wat de onkruidbestrijding en de insectenbestrijding niet gemakkelijker 
maakte. 

Wanneer de veldopkomst gunstig verliep hebben de warme temperaturen van begin april de 
jeugdontwikkeling van de bieten versneld en sommige bieten hadden al 2 echte bladeren voor 
einde april. Nochtans was het sluiten van de rijen niet vroeger dit jaar omdat de bladontwikkeling 
niet volgde bij een tekort aan neerslag. Ondanks het tekort aan neerslag tot in de zomer hebben 
de bieten weinig last gehad van verwelking in de goed gestructureerde diepe gronden. De regens 
vanaf midden augustus hebben de achterstand wat bijgewerkt maar ook bladhergroei bevorderd 
in sommige rassen. Daarentegen was in de ondiepe gronden reeds een achterstand te sterk opge-
lopen die moeilijk in te halen viel, en het opduiken van boorgebrek verergerde de situatie on-
danks boorgift.   

Bij de start van de rooicampagne einde september was de suikerrijkheid regelmatig rond 19-20°S. 
De rooiomstandigheden waren dan vrij droog. Maar dit was van korte duur. De suikerrijkheid 
daalde snel na de overvloedige regens van einde september (plaatselijk meer dan 140 liter) en van 
de maand oktober. De regen heeft de stikstof terug opneembaar gemaakt waardoor het suikerge-
halte soms lager viel dan 16°S. De oogst werd ook vertraagd en de grondtarra nam aanzienlijk toe. 
De rooiomstandigheden werden pas terug goed op het einde van de maand oktober. De op-
brengsten waren zeer variabel tussen regio’s. 

3. Parasitaire problemen 
Na de intrekking van de erkenning voor neonicotinoïden werd 85% van het Belgische bietenare-
aal gezaaid met zaden omhuld met de zaadbehandeling Force 10g. De standaardzaadbehande-
ling (zonder insecticide) werd op minder dan 1% van de oppervlakten gebruikt.  

De Force 10g behandeling zorgde voor een goede bestrijding van het merendeel van de bodem-
insecten. Er is weinig schade door ondergrondse plagen waargenomen. 

Wekelijks hebben waarnemers van de waarnemingsdienst, agronomen en het KBIVB, waarnemin-
gen uitgevoerd op een negentigtal velden. Deze waarnemingen maakten het mogelijk om de 

parasitaire druk tijdens het seizoen te bepalen. Overigens willen wij de waarnemers bedanken die 
hebben deelgenomen aan het waarnemingsnetwerk van het KBIVB. 

Aardvlooien werden al midden april waargenomen. In die periode werd de aanwezigheid van 
kleine vraatschade op kiemlobben van jonge bieten in 14% van de velden van het waarschu-
wingsnetwerk gemeld. De schade door de vliegende bietenkever was dit jaar zeer beperkt.  

Rond 20 mei werden eitjes en mineergangen van de larven van de bietenvlieg waargenomen 
(Figuur 5). De symptomen waren soms spectaculair op sommige percelen, maar zonder gevolgen. 

Het seizoen 2020 werd vooral gekenmerkt door een hoge en vroege aantasting van de groene 
bladluis Myzus persicae, de belangrijkste overdrager van de virale vergelingsziekte. Al op 20 april 
werden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen, terwijl de bieten zich nog in het kiem-
lob- of 2-bladstadium bevonden. Op 23 april werd in 7% van de waargenomen velden de behan-
delingsdrempel bereikt. Ter herinnering, de behandelingsdrempel is 2 ongevleugelde groene 
bladluizen per 10 bieten. Een week later, op 30 april, werd de drempel in 50% van de waargeno-
men velden bereikt. Enkele dagen later werd de behandelingsdrempel op sommige percelen voor 
de tweede keer bereikt. Gezien de korte nawerking van insecticidenbehandelingen op kleine 
planten was het aanbevolen om, een week na de eerste insecticidenbehandeling, de waarnemin-
gen te herhalen. Gedurende de hele risicoperiode, van het kiemlobstadium tot aan de sluiten van 
de rijen bleef de bladluisdruk hoog. Als gevolg daarvan werden bijna alle velden dit jaar aangetast 
door groene bladluizen. De aantasting door zwarte bladluizen was kleiner en later dan die door de 
groene bladluizen .  

Zwarte bladluizen verschenen begin mei, maar hun ontwikkeling bleef beperkt. Rond half mei 
werd een aanzienlijke toename van nuttige insecten waargenomen. Net als vorig jaar werd er een 
vertraging vastgesteld tussen de komst van de nuttige insecten en bladluizen. De waargenomen 
nuttige insecten zijn divers: zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, entomophthorales, 
spinnen, weekschildkever, vliesvleugeligen, ...    

Volgens een controle uitgevoerd in samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfa-
brieken werden dit jaar gemiddeld 2,5 insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle 
behandelingen met insecticiden. Als alleen die insecticiden worden geteld die effectief zijn tegen 
groene bladluizen, d.w.z. Teppeki, Movento en Closer, werden er gemiddeld 2 insecticidenbehan-
delingen per perceel uitgevoerd. Gezien de ongekende druk waren soms zelfs 4 specifieke blad-
luisbehandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling.  

Ondanks de toegepaste bladbehandelingen werden op sommige percelen al midden juni sympto-
men van virale vergeling waargenomen. Midden augustus konden in alle regio's vergelingssymp-
tomen worden vastgesteld. Half augustus werd een controle uitgevoerd op 331 percelen die wa-
ren gezaaid met zaden die niet met neonicotinoïden waren omhuld. Slechts 15% van de 331 vel-
den zonder neonicotinoïden vertoonde dan geen enkel symptoom van virale vergeling.  

Eind augustus-begin september ontwikkelden zich in alle percelen symptomen van virale verge-
ling. In die periode was het moeilijk om een perceel te observeren zonder virale vergeling .  

Om de impact van virale vergeling op de opbrengst te evalueren, heeft het KBIVB stalen geno-
men. De bieten werden uit drie vergelingshaarden per veld bemonsterd om het verlies in te schat-

Figuur 4: De afwezigheid van neerslag en de aanhoudende droge winden hebben een invloed 
gehad op de veldopkomst en ontwikkeling van het gewas in 2020. 

Figuur 6 : Kleine kolonie groene bladluizen op een jong bietenplantje in het 2-bladstadium. Het 
seizoen 2020 was ongekend voor de vroege en ernstige aantasting van groene bladluizen. 
2 gevleugelde soorten : Macrosyphum euphorbiae (lichtgroen) en Myzus persicae (donkergroen) 

Figuur 7 : Eitje van de zweefvlieg (links) op een bietenblad op 7 mei (let op de grootte t.o.v. de 
bladluisnymph boven links).  Twee weken later reguleert deze larve de colonies zwarte 
bladluizen( rechts). 

Figuur 5:  aantasting door de larven van de bietenvlieg op 6 juni in Pont à Celles. 

ten. De opbrengstverliezen in deze haarden, in suikeropbrengst per hectare, schommelden tussen 
16% en 34% en bedroegen gemiddeld 28%. Het verlies aan suikeropbrengst is zowel op het ni-
veau van suikergehalte als op het niveau van wortelopbrengst duidelijk zichtbaar. Deze variatie in 
opbrengstverlies wordt vooral verklaard door het tijdstip van de infectie. De cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Door op deze manier te bemonsteren, komen de 
bieten uit het midden van de cirkels en dus uit de primaire vergelingshaarden. Dit houdt in dat 
het berekende opbrengstverlies het opbrengstverlies van de meest getroffen zone uitdrukt, om-
dat in deze zone de aantasting eerder plaatsvindt. 

De warme, droge omstandigheden in het voorjaar bevorderden de ontwikkeling van en de schade 
door bietenmotten. In het verleden kwamen de bietenmotten niet voor in België, maar eerder in 
Frankrijk en meer in het bijzonder in de regio's ten zuiden van Parijs en in het oosten van de Fran-
se bietenstreken. De warme en droge zomers van de afgelopen jaren hebben de opmars van de 
bietenmot naar het noorden bevorderd. De bietenmot is een vlinder waarvan enkel de larven 
schade aan de biet veroorzaken. De rupsen, enkele millimeters groot, schuilen in het hart van de 
bladeren of in de kraag. Ze knagen aan de bietenstelen en het hart van de bieten en deze beten 
kunnen de poort zijn naar een schimmel die rotting kan veroorzaken.   

4. Onkruidbestrijding  

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de onkruidbestrijding. Het voorjaar werd gekenmerkt door 
een droge periode waardoor zowel de bieten als de onkruiden maar moeilijk kiemden. In deze 
droge veldomstandigheden hebben veel landbouwers beslist geen vooropkomst te plaatsen. 
Daar waar onkruiden toch konden kiemen, waren ze enorm moeilijk chemisch te bestrijden. In 
Ukkel werd in april de laagste relatieve vochtigheid voor april (57%) sinds het begin van de 
meeting opgetekend. Deze trend zette zich ook in mei verder met opnieuw de laagste relatieve 
vochtigheid (57%) voor de maand mei sinds het begin van de meting. In mei sneuvelde ook het 
record van de laagste totale hoeveelheid neerslag. Deze lage hoeveelheden neerslag en relatieve 
vochtigheid zorgde voor een beperkte aantal afgeharde onkruiden. Onkruiden zullen bij enorme 
droogte de cuticula of waslaag, die als bescherming dient tegen uitdrogen, verdikken. Deze dikke-
re waslaag zorgt er ook voor dat contactherbiciden minder goed kunnen worden opgenomen. 
Door de droogte in het voorjaar van 2020 waren de onkruiden dan ook zeer moeilijk te bestrijden 
met contactherbiciden. Het verhogen van olie van 0.5L/ha naar 1L/ha kon de werking enigszins 
verbeteren (niet geadviseerd boven de 22°C). Ook werd geadviseerd de dosis van het contactmid-
delen (Betanal) te verhogen. Door het gebrek aan vocht in de bodem werden ook bodemherbici-
den moeilijk opgenomen.  

Tijdens de maand april werden onkruiden over het algemeen nog onderdrukt (twee eerste behan-

delingen) maar tijdens de maand mei konden moeilijke onkruiden zoals melganzenvoet toch 
kiemen. Wanneer deze niet op tijd met een voldoende hoge dosis bestreden werden, waren deze 
onmogelijk nog chemisch te bestrijden. Doordat er meer neerslag viel in juni, kregen de onkrui-
den net voor het sluiten van de rijen nog een kans om te kiemen. Het afspuiten voor het sluiten 
van de rijen bleek dan ook belangrijk om opkomst van nieuwe onkruiden te vermijden.  

Dit jaar was wel een bijzonder goed jaar voor wie mechanische onkruidbestrijding uitvoerde. Door 
de veel opeenvolgende droge dagen kon de wiedeg en/of schoffel makkelijk ingezet worden. 
Omdat ook mechanische doorgangen moeten uitgevoerd worden wanneer de onkruiden jong 
zijn, werden dit jaar de beste resultaten bekomen bij doorgangen uitgevoerd op onkruiden in het 
kiemlobstadium in het geval van gebruik van vingerwieders.  

De droogte maakte van de onkruidbestrijding afgelopen jaar een enorme uitdaging waardoor op 
veel plaatsen de bestrijding onvoldoende was en enkele grote onkruiden overbleven in de zomer. 

5. Ziekten 

Gezien de zeer droge omstandigheden in het voorjaar en de relatief droge en warme omstandig-
heden in de zomer, was de druk van de bladziekten niet zo hoog. Roest was de meest voorkomen-
de en agressieve ziekte. De ontwikkeling ervan verliep traag en met een lage relatieve vochtigheid 
en hoge zomerhitte ontwikkelden de meeste vlekjes zich niet. 

Rond half juli werden symptomen van witziekte waargenomen bij vatbare rassen. In sommige 
percelen was een fungicidenbehandeling tegen witziekte noodzakelijk.   

Cercospora verscheen laat en sporadisch rond eind juli. De ontwikkeling van cercospora is echter 
pas half augustus echt begonnen. Dankzij een nauwgezette observatie van de evolutie van de 
symptomen werden de meeste fungicidenbehandelingen uitgevoerd in de maand augustus, op 
het aangewezen moment. Een paar velden die te vroeg werden behandeld, moesten een tweede 
behandeling ondergaan.  

Zoals we al een aantal jaren zien, is de maand september door het klimaat vaak gunstig voor een 
uitbreiding van cercospora. In deze periode van het jaar biedt alleen de rastolerantie een effectie-
ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur11:  Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 
van de 4 bladziekten behaalde tussen 2016 en 2020. 

Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 

Figuur 10:  Roest was de dominante ziekte in 2020  

Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 

had een andere afstelling of zelf andere machine moeten gebruikt worden in de verschillende 
delen van het veld. Met een oppervlakkige bodembewerking en een uitzaai op 2,5 cm (zaad met 
Force) was de veldopkomst in de zwaardere perceelsgedeelten laag en onregelmatig. De capillari-
teit was verbroken en het zaaibed dat moeilijk fijn te krijgen was, droogde snel uit. Deze situatie 
was vooral kritisch op de leemkoppen in het Oosten van Haspengouw en in de zware Polders. De 
neerslaghoeveelheid van einde april was iets hoger in het Westen van het land waardoor de veld-
opkomst iets homogener lag, maar in Haspengouw was een dubbele opkomst frequent. Bij laattij-
dige kieming werd soms verbranding van de kiem waargenomen door een hoge zoutconcentratie 
in het kiembed. Begin juni waren er in sommige velden bieten met 10 bladeren en bieten amper 
in het 4-bladstadium wat de onkruidbestrijding en de insectenbestrijding niet gemakkelijker 
maakte. 

Wanneer de veldopkomst gunstig verliep hebben de warme temperaturen van begin april de 
jeugdontwikkeling van de bieten versneld en sommige bieten hadden al 2 echte bladeren voor 
einde april. Nochtans was het sluiten van de rijen niet vroeger dit jaar omdat de bladontwikkeling 
niet volgde bij een tekort aan neerslag. Ondanks het tekort aan neerslag tot in de zomer hebben 
de bieten weinig last gehad van verwelking in de goed gestructureerde diepe gronden. De regens 
vanaf midden augustus hebben de achterstand wat bijgewerkt maar ook bladhergroei bevorderd 
in sommige rassen. Daarentegen was in de ondiepe gronden reeds een achterstand te sterk opge-
lopen die moeilijk in te halen viel, en het opduiken van boorgebrek verergerde de situatie on-
danks boorgift.   

Bij de start van de rooicampagne einde september was de suikerrijkheid regelmatig rond 19-20°S. 
De rooiomstandigheden waren dan vrij droog. Maar dit was van korte duur. De suikerrijkheid 
daalde snel na de overvloedige regens van einde september (plaatselijk meer dan 140 liter) en van 
de maand oktober. De regen heeft de stikstof terug opneembaar gemaakt waardoor het suikerge-
halte soms lager viel dan 16°S. De oogst werd ook vertraagd en de grondtarra nam aanzienlijk toe. 
De rooiomstandigheden werden pas terug goed op het einde van de maand oktober. De op-
brengsten waren zeer variabel tussen regio’s. 

3. Parasitaire problemen 
Na de intrekking van de erkenning voor neonicotinoïden werd 85% van het Belgische bietenare-
aal gezaaid met zaden omhuld met de zaadbehandeling Force 10g. De standaardzaadbehande-
ling (zonder insecticide) werd op minder dan 1% van de oppervlakten gebruikt.  

De Force 10g behandeling zorgde voor een goede bestrijding van het merendeel van de bodem-
insecten. Er is weinig schade door ondergrondse plagen waargenomen. 

Wekelijks hebben waarnemers van de waarnemingsdienst, agronomen en het KBIVB, waarnemin-
gen uitgevoerd op een negentigtal velden. Deze waarnemingen maakten het mogelijk om de 

parasitaire druk tijdens het seizoen te bepalen. Overigens willen wij de waarnemers bedanken die 
hebben deelgenomen aan het waarnemingsnetwerk van het KBIVB. 

Aardvlooien werden al midden april waargenomen. In die periode werd de aanwezigheid van 
kleine vraatschade op kiemlobben van jonge bieten in 14% van de velden van het waarschu-
wingsnetwerk gemeld. De schade door de vliegende bietenkever was dit jaar zeer beperkt.  

Rond 20 mei werden eitjes en mineergangen van de larven van de bietenvlieg waargenomen 
(Figuur 5). De symptomen waren soms spectaculair op sommige percelen, maar zonder gevolgen. 

Het seizoen 2020 werd vooral gekenmerkt door een hoge en vroege aantasting van de groene 
bladluis Myzus persicae, de belangrijkste overdrager van de virale vergelingsziekte. Al op 20 april 
werden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen, terwijl de bieten zich nog in het kiem-
lob- of 2-bladstadium bevonden. Op 23 april werd in 7% van de waargenomen velden de behan-
delingsdrempel bereikt. Ter herinnering, de behandelingsdrempel is 2 ongevleugelde groene 
bladluizen per 10 bieten. Een week later, op 30 april, werd de drempel in 50% van de waargeno-
men velden bereikt. Enkele dagen later werd de behandelingsdrempel op sommige percelen voor 
de tweede keer bereikt. Gezien de korte nawerking van insecticidenbehandelingen op kleine 
planten was het aanbevolen om, een week na de eerste insecticidenbehandeling, de waarnemin-
gen te herhalen. Gedurende de hele risicoperiode, van het kiemlobstadium tot aan de sluiten van 
de rijen bleef de bladluisdruk hoog. Als gevolg daarvan werden bijna alle velden dit jaar aangetast 
door groene bladluizen. De aantasting door zwarte bladluizen was kleiner en later dan die door de 
groene bladluizen .  

Zwarte bladluizen verschenen begin mei, maar hun ontwikkeling bleef beperkt. Rond half mei 
werd een aanzienlijke toename van nuttige insecten waargenomen. Net als vorig jaar werd er een 
vertraging vastgesteld tussen de komst van de nuttige insecten en bladluizen. De waargenomen 
nuttige insecten zijn divers: zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, entomophthorales, 
spinnen, weekschildkever, vliesvleugeligen, ...    

Volgens een controle uitgevoerd in samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfa-
brieken werden dit jaar gemiddeld 2,5 insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle 
behandelingen met insecticiden. Als alleen die insecticiden worden geteld die effectief zijn tegen 
groene bladluizen, d.w.z. Teppeki, Movento en Closer, werden er gemiddeld 2 insecticidenbehan-
delingen per perceel uitgevoerd. Gezien de ongekende druk waren soms zelfs 4 specifieke blad-
luisbehandelingen nodig om de bieten te beschermen tegen virale vergeling.  

Ondanks de toegepaste bladbehandelingen werden op sommige percelen al midden juni sympto-
men van virale vergeling waargenomen. Midden augustus konden in alle regio's vergelingssymp-
tomen worden vastgesteld. Half augustus werd een controle uitgevoerd op 331 percelen die wa-
ren gezaaid met zaden die niet met neonicotinoïden waren omhuld. Slechts 15% van de 331 vel-
den zonder neonicotinoïden vertoonde dan geen enkel symptoom van virale vergeling.  

Eind augustus-begin september ontwikkelden zich in alle percelen symptomen van virale verge-
ling. In die periode was het moeilijk om een perceel te observeren zonder virale vergeling .  

Om de impact van virale vergeling op de opbrengst te evalueren, heeft het KBIVB stalen geno-
men. De bieten werden uit drie vergelingshaarden per veld bemonsterd om het verlies in te schat-

Figuur 4: De afwezigheid van neerslag en de aanhoudende droge winden hebben een invloed 
gehad op de veldopkomst en ontwikkeling van het gewas in 2020. 

Figuur 6 : Kleine kolonie groene bladluizen op een jong bietenplantje in het 2-bladstadium. Het 
seizoen 2020 was ongekend voor de vroege en ernstige aantasting van groene bladluizen. 
2 gevleugelde soorten : Macrosyphum euphorbiae (lichtgroen) en Myzus persicae (donkergroen) 

Figuur 7 : Eitje van de zweefvlieg (links) op een bietenblad op 7 mei (let op de grootte t.o.v. de 
bladluisnymph boven links).  Twee weken later reguleert deze larve de colonies zwarte 
bladluizen( rechts). 

Figuur 5:  aantasting door de larven van de bietenvlieg op 6 juni in Pont à Celles. 
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ten. De opbrengstverliezen in deze haarden, in suikeropbrengst per hectare, schommelden tussen 
16% en 34% en bedroegen gemiddeld 28%. Het verlies aan suikeropbrengst is zowel op het ni-
veau van suikergehalte als op het niveau van wortelopbrengst duidelijk zichtbaar. Deze variatie in 
opbrengstverlies wordt vooral verklaard door het tijdstip van de infectie. De cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Door op deze manier te bemonsteren, komen de 
bieten uit het midden van de cirkels en dus uit de primaire vergelingshaarden. Dit houdt in dat 
het berekende opbrengstverlies het opbrengstverlies van de meest getroffen zone uitdrukt, om-
dat in deze zone de aantasting eerder plaatsvindt. 

De warme, droge omstandigheden in het voorjaar bevorderden de ontwikkeling van en de schade 
door bietenmotten. In het verleden kwamen de bietenmotten niet voor in België, maar eerder in 
Frankrijk en meer in het bijzonder in de regio's ten zuiden van Parijs en in het oosten van de Fran-
se bietenstreken. De warme en droge zomers van de afgelopen jaren hebben de opmars van de 
bietenmot naar het noorden bevorderd. De bietenmot is een vlinder waarvan enkel de larven 
schade aan de biet veroorzaken. De rupsen, enkele millimeters groot, schuilen in het hart van de 
bladeren of in de kraag. Ze knagen aan de bietenstelen en het hart van de bieten en deze beten 
kunnen de poort zijn naar een schimmel die rotting kan veroorzaken.   

4. Onkruidbestrijding  

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de onkruidbestrijding. Het voorjaar werd gekenmerkt door 
een droge periode waardoor zowel de bieten als de onkruiden maar moeilijk kiemden. In deze 
droge veldomstandigheden hebben veel landbouwers beslist geen vooropkomst te plaatsen. 
Daar waar onkruiden toch konden kiemen, waren ze enorm moeilijk chemisch te bestrijden. In 
Ukkel werd in april de laagste relatieve vochtigheid voor april (57%) sinds het begin van de 
meeting opgetekend. Deze trend zette zich ook in mei verder met opnieuw de laagste relatieve 
vochtigheid (57%) voor de maand mei sinds het begin van de meting. In mei sneuvelde ook het 
record van de laagste totale hoeveelheid neerslag. Deze lage hoeveelheden neerslag en relatieve 
vochtigheid zorgde voor een beperkte aantal afgeharde onkruiden. Onkruiden zullen bij enorme 
droogte de cuticula of waslaag, die als bescherming dient tegen uitdrogen, verdikken. Deze dikke-
re waslaag zorgt er ook voor dat contactherbiciden minder goed kunnen worden opgenomen. 
Door de droogte in het voorjaar van 2020 waren de onkruiden dan ook zeer moeilijk te bestrijden 
met contactherbiciden. Het verhogen van olie van 0.5L/ha naar 1L/ha kon de werking enigszins 
verbeteren (niet geadviseerd boven de 22°C). Ook werd geadviseerd de dosis van het contactmid-
delen (Betanal) te verhogen. Door het gebrek aan vocht in de bodem werden ook bodemherbici-
den moeilijk opgenomen.  

Tijdens de maand april werden onkruiden over het algemeen nog onderdrukt (twee eerste behan-

delingen) maar tijdens de maand mei konden moeilijke onkruiden zoals melganzenvoet toch 
kiemen. Wanneer deze niet op tijd met een voldoende hoge dosis bestreden werden, waren deze 
onmogelijk nog chemisch te bestrijden. Doordat er meer neerslag viel in juni, kregen de onkrui-
den net voor het sluiten van de rijen nog een kans om te kiemen. Het afspuiten voor het sluiten 
van de rijen bleek dan ook belangrijk om opkomst van nieuwe onkruiden te vermijden.  

Dit jaar was wel een bijzonder goed jaar voor wie mechanische onkruidbestrijding uitvoerde. Door 
de veel opeenvolgende droge dagen kon de wiedeg en/of schoffel makkelijk ingezet worden. 
Omdat ook mechanische doorgangen moeten uitgevoerd worden wanneer de onkruiden jong 
zijn, werden dit jaar de beste resultaten bekomen bij doorgangen uitgevoerd op onkruiden in het 
kiemlobstadium in het geval van gebruik van vingerwieders.  

De droogte maakte van de onkruidbestrijding afgelopen jaar een enorme uitdaging waardoor op 
veel plaatsen de bestrijding onvoldoende was en enkele grote onkruiden overbleven in de zomer. 

5. Ziekten 

Gezien de zeer droge omstandigheden in het voorjaar en de relatief droge en warme omstandig-
heden in de zomer, was de druk van de bladziekten niet zo hoog. Roest was de meest voorkomen-
de en agressieve ziekte. De ontwikkeling ervan verliep traag en met een lage relatieve vochtigheid 
en hoge zomerhitte ontwikkelden de meeste vlekjes zich niet. 

Rond half juli werden symptomen van witziekte waargenomen bij vatbare rassen. In sommige 
percelen was een fungicidenbehandeling tegen witziekte noodzakelijk.   

Cercospora verscheen laat en sporadisch rond eind juli. De ontwikkeling van cercospora is echter 
pas half augustus echt begonnen. Dankzij een nauwgezette observatie van de evolutie van de 
symptomen werden de meeste fungicidenbehandelingen uitgevoerd in de maand augustus, op 
het aangewezen moment. Een paar velden die te vroeg werden behandeld, moesten een tweede 
behandeling ondergaan.  

Zoals we al een aantal jaren zien, is de maand september door het klimaat vaak gunstig voor een 
uitbreiding van cercospora. In deze periode van het jaar biedt alleen de rastolerantie een effectie-
ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur11:  Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 
van de 4 bladziekten behaalde tussen 2016 en 2020. 

Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 

Figuur 10:  Roest was de dominante ziekte in 2020  

Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 
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opbrengstverlies wordt vooral verklaard door het tijdstip van de infectie. De cijfers moeten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Door op deze manier te bemonsteren, komen de 
bieten uit het midden van de cirkels en dus uit de primaire vergelingshaarden. Dit houdt in dat 
het berekende opbrengstverlies het opbrengstverlies van de meest getroffen zone uitdrukt, om-
dat in deze zone de aantasting eerder plaatsvindt. 

De warme, droge omstandigheden in het voorjaar bevorderden de ontwikkeling van en de schade 
door bietenmotten. In het verleden kwamen de bietenmotten niet voor in België, maar eerder in 
Frankrijk en meer in het bijzonder in de regio's ten zuiden van Parijs en in het oosten van de Fran-
se bietenstreken. De warme en droge zomers van de afgelopen jaren hebben de opmars van de 
bietenmot naar het noorden bevorderd. De bietenmot is een vlinder waarvan enkel de larven 
schade aan de biet veroorzaken. De rupsen, enkele millimeters groot, schuilen in het hart van de 
bladeren of in de kraag. Ze knagen aan de bietenstelen en het hart van de bieten en deze beten 
kunnen de poort zijn naar een schimmel die rotting kan veroorzaken.   

4. Onkruidbestrijding  

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de onkruidbestrijding. Het voorjaar werd gekenmerkt door 
een droge periode waardoor zowel de bieten als de onkruiden maar moeilijk kiemden. In deze 
droge veldomstandigheden hebben veel landbouwers beslist geen vooropkomst te plaatsen. 
Daar waar onkruiden toch konden kiemen, waren ze enorm moeilijk chemisch te bestrijden. In 
Ukkel werd in april de laagste relatieve vochtigheid voor april (57%) sinds het begin van de 
meeting opgetekend. Deze trend zette zich ook in mei verder met opnieuw de laagste relatieve 
vochtigheid (57%) voor de maand mei sinds het begin van de meting. In mei sneuvelde ook het 
record van de laagste totale hoeveelheid neerslag. Deze lage hoeveelheden neerslag en relatieve 
vochtigheid zorgde voor een beperkte aantal afgeharde onkruiden. Onkruiden zullen bij enorme 
droogte de cuticula of waslaag, die als bescherming dient tegen uitdrogen, verdikken. Deze dikke-
re waslaag zorgt er ook voor dat contactherbiciden minder goed kunnen worden opgenomen. 
Door de droogte in het voorjaar van 2020 waren de onkruiden dan ook zeer moeilijk te bestrijden 
met contactherbiciden. Het verhogen van olie van 0.5L/ha naar 1L/ha kon de werking enigszins 
verbeteren (niet geadviseerd boven de 22°C). Ook werd geadviseerd de dosis van het contactmid-
delen (Betanal) te verhogen. Door het gebrek aan vocht in de bodem werden ook bodemherbici-
den moeilijk opgenomen.  

Tijdens de maand april werden onkruiden over het algemeen nog onderdrukt (twee eerste behan-

delingen) maar tijdens de maand mei konden moeilijke onkruiden zoals melganzenvoet toch 
kiemen. Wanneer deze niet op tijd met een voldoende hoge dosis bestreden werden, waren deze 
onmogelijk nog chemisch te bestrijden. Doordat er meer neerslag viel in juni, kregen de onkrui-
den net voor het sluiten van de rijen nog een kans om te kiemen. Het afspuiten voor het sluiten 
van de rijen bleek dan ook belangrijk om opkomst van nieuwe onkruiden te vermijden.  

Dit jaar was wel een bijzonder goed jaar voor wie mechanische onkruidbestrijding uitvoerde. Door 
de veel opeenvolgende droge dagen kon de wiedeg en/of schoffel makkelijk ingezet worden. 
Omdat ook mechanische doorgangen moeten uitgevoerd worden wanneer de onkruiden jong 
zijn, werden dit jaar de beste resultaten bekomen bij doorgangen uitgevoerd op onkruiden in het 
kiemlobstadium in het geval van gebruik van vingerwieders.  

De droogte maakte van de onkruidbestrijding afgelopen jaar een enorme uitdaging waardoor op 
veel plaatsen de bestrijding onvoldoende was en enkele grote onkruiden overbleven in de zomer. 

5. Ziekten 

Gezien de zeer droge omstandigheden in het voorjaar en de relatief droge en warme omstandig-
heden in de zomer, was de druk van de bladziekten niet zo hoog. Roest was de meest voorkomen-
de en agressieve ziekte. De ontwikkeling ervan verliep traag en met een lage relatieve vochtigheid 
en hoge zomerhitte ontwikkelden de meeste vlekjes zich niet. 

Rond half juli werden symptomen van witziekte waargenomen bij vatbare rassen. In sommige 
percelen was een fungicidenbehandeling tegen witziekte noodzakelijk.   

Cercospora verscheen laat en sporadisch rond eind juli. De ontwikkeling van cercospora is echter 
pas half augustus echt begonnen. Dankzij een nauwgezette observatie van de evolutie van de 
symptomen werden de meeste fungicidenbehandelingen uitgevoerd in de maand augustus, op 
het aangewezen moment. Een paar velden die te vroeg werden behandeld, moesten een tweede 
behandeling ondergaan.  

Zoals we al een aantal jaren zien, is de maand september door het klimaat vaak gunstig voor een 
uitbreiding van cercospora. In deze periode van het jaar biedt alleen de rastolerantie een effectie-
ve bescherming. 

In 2020 werden weinig symptomen van pseudomonas waargenomen. De zwartachtige bladvlek-
ken die door een bacteriële ziekte worden veroorzaakt, worden vaak ten onrechte verward met 
cercospora. Er is geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire bacteriële ziekte, zon-
der effect op de uiteindelijke opbrengst. 

De AYPR-variant van rhizomanie lijkt zich langzaam te ontwikkelen rond de oorspronkelijke haar-
den. De verspreiding ervan blijft echter beperkt. 

Rhizoctonia bruinwortelrot en violetrot zijn weinig waargenomen. 
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Figuur 8 : Virale vergeling, overgedragen door groene bladluizen, kon vanaf midden juni op 
enkele percelen in heel België worden waargenomen . 
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Figuur 9:  Een veldopkomst in twee fasen heeft de onkruidbestrijding niet vergemakkelijkt 
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11 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 
2020 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor land-
bouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Azura KWS, BTS 2335, FD Celtis, Sherlock  
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Azelia KWS, Baboon, BTS 6095 N, FD Kodeks, FD Santacero, Leontina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Annemartha KWS. 

De CGW proeven (10) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Avernas-
le-Bauduin en Wagnelée; in Henegouwen in Luttre, Pont-à-Celles, Lens, Briffoeil (2); in de zan-
dleemstreek in Nieuwenhove en Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Limont , Gingelom (2), Acosse, Bleret.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99645 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100
Amarok (S) RT 3.9 4.8 4.7 6.5 7.0 102.3 0.13 101.6 86.1 96.8 92.9 109.0 94.6 100.2 98.3 98.5 97.8
Annelaura KWS (S) RT 6.5 6.0 6.6 6.0 7.8 98.6 0.52 98.6 92.5 102.7 105.9 107.0 94.3 100.0 101.3 101.3 102.1
BTS 4860 N (S) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 98.0 0.25 103.8 107.7 97.7 95.5 86.3 89.7 100.3 101.4 101.7 100.8
Evamaria KWS (S) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.5 0.24 98.2 119.2 102.7 94.4 106.7 92.4 100.4 100.9 101.3 101.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.4 5.6 7.5 97.7 0.13 99.7 101.1 100.7 96.9 74.8 101.0 100.2 100.4 100.6 100.5
Mankell (S) RT 2.8 4.5 5.0 6.8 5.3 99.9 1.23 97.3 86.3 98.7 102.4 90.6 136.4 99.3 96.0 95.3 95.8
Xaviera KWS (S) RT 5.9 5.4 5.4 6.1 7.0 102.9 0.25 100.9 107.2 100.7 112.0 125.6 91.5 99.7 101.7 101.4 101.8
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1
Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 97.7 0.13 104.4 113.0 97.3 103.9 103.0 103.4 99.7 101.6 101.3 100.8
Azura KWS RT 7.2 6.6 6.5 5.6 8.0 95.4 0.26 104.4 108.6 98.7 88.2 153.0 72.3 100.7 103.1 103.8 102.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 101.6 0.12 99.4 74.2 100.5 87.8 85.3 94.5 100.5 99.8 100.4 100.3
BTS 2335 RT 3.9 5.7 6.7 6.7 7.8 95.5 0.27 103.2 116.7 99.2 107.7 110.9 109.1 99.6 102.4 101.9 102.0
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 99.1 0.26 101.1 111.8 99.6 96.1 116.4 95.3 100.1 100.6 100.8 100.4
FD Celtis RT 3.4 4.6 5.2 6.6 7.0 101.4 0.25 106.6 86.3 96.5 104.1 84.3 96.1 99.9 102.9 102.8 102.3
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 102.9 0.13 103.4 90.7 97.4 104.1 83.0 101.8 99.8 100.6 100.4 100.2
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 103.2 0.13 103.9 95.2 96.9 102.4 80.5 92.8 100.0 100.6 100.6 99.9
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 96.2 0.00 102.5 110.7 99.1 92.1 137.2 96.7 100.2 101.5 101.7 101.2
Sherlock RT 2.2 6.1 5.8 6.1 7.0 102.8 0.00 99.9 127.5 100.7 97.3 86.7 86.1 100.4 100.6 101.0 100.4
Kbv 2.4 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha %

100=           99645 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 40%

BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 3.3 4.3 5.3 6.5 6.8 98.3 0.00 90.7 115.2 102.7 92.3 90.7 120.1 100.0 93.1 93.0 93.3 60%
Isabella  KWS (ref RR) RTRR 7.7 6.0 5.3 5.7 8.0 101.5 0.12 97.6 113.9 97.5 114.3 109.4 98.0 99.5 95.1 94.6 94.3 61%
Tiaris (ref RR) RTRR 1.8 5.0 4.7 6.6 7.0 102.4 1.80 94.2 81.8 97.0 99.8 134.6 111.8 99.6 91.2 90.9 90.7 63%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 4.3 5.1 5.1 6.3 7.3 100.7 0.64 94.1 103.6 99.1 102.1 111.6 110.0 99.7 93.1 92.8 92.7 61%

Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1 61%
Kbv 2.4 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             102739 104082 5336 18.6 18.6 2.7 5.7 92.9 19251 17879 3066
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.1 5.4 5.9 6.2 7.0 98.8 0.42 94.5 89.1 100.5 100.9 99.3 97.4 100.0 95.1 95.1 95.3

Bayamo (ref NT) RTNT 0.8 4.3 4.8 6.9 6.3 102.8 0.49 101.4 104.4 98.3 97.7 123.1 107.9 99.8 99.7 99.5 99.3
BTS 3480 N  (ref NT) RTNT 5.7 5.2 6.5 6.4 7.0 98.2 0.00 97.3 100.7 102.8 102.2 83.4 101.4 100.1 100.1 100.2 100.7
BTS 4860 N  (ref NT) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 96.9 0.25 102.2 93.7 98.7 100.7 84.9 93.3 100.1 100.9 101.0 100.7
Eglantier (ref NT) RTNT 4.2 6.1 4.0 7.0 7.0 102.7 0.13 100.7 104.8 96.8 102.4 139.7 112.8 99.5 97.4 96.9 96.6
Evamaria  KWS (ref NT) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.6 0.24 97.7 100.0 103.1 97.1 116.6 96.3 100.2 100.8 100.9 101.5
Jinx (ref NT) RTNT 6.7 4.5 4.4 5.5 7.5 97.7 0.00 98.5 93.1 99.6 99.6 92.7 98.2 100.1 98.1 98.2 98.1
Lisanna  KWS (ref NT) RTNT 5.8 6.1 7.0 6.5 7.5 101.2 0.62 102.2 103.3 100.7 100.3 59.6 90.1 100.3 103.0 103.3 103.1
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.9 5.4 5.7 6.4 7.1 100.0 0.25 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 98.2 0.13 103.4 97.0 98.6 107.9 95.1 105.6 99.7 101.9 101.6 101.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 103.1 0.12 98.2 69.7 100.5 92.2 88.4 94.6 100.4 98.8 99.1 99.4
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 96.2 0.26 98.4 97.8 100.5 102.0 105.2 102.4 99.9 99.0 98.8 99.1
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 104.1 0.13 103.0 83.2 98.5 109.2 81.5 108.3 99.6 101.5 101.2 101.5
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 102.4 0.13 103.3 86.8 98.3 106.8 69.7 94.0 100.0 101.6 101.6 101.4
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 97.7 0.00 101.9 99.9 99.9 96.3 138.6 99.8 100.0 101.9 101.9 102.0
kbv 2.3 1.8 8.8 0.6 2.5 5.6 5.8 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

11 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 
2020 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor land-
bouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Azura KWS, BTS 2335, FD Celtis, Sherlock  
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Azelia KWS, Baboon, BTS 6095 N, FD Kodeks, FD Santacero, Leontina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Annemartha KWS. 

De CGW proeven (10) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Avernas-
le-Bauduin en Wagnelée; in Henegouwen in Luttre, Pont-à-Celles, Lens, Briffoeil (2); in de zan-
dleemstreek in Nieuwenhove en Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Limont , Gingelom (2), Acosse, Bleret.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99645104538409418.620.91.86.292.619381179343100
Amarok (S)RT3.94.84.76.57.0102.30.13101.686.196.892.9109.094.6100.298.398.597.8
Annelaura KWS (S)RT6.56.06.66.07.898.60.5298.692.5102.7105.9107.094.3100.0101.3101.3102.1
BTS 4860 N (S)RTNT4.46.15.76.76.898.00.25103.8107.797.795.586.389.7100.3101.4101.7100.8
Evamaria KWS (S)RTNT6.65.27.25.77.5100.50.2498.2119.2102.794.4106.792.4100.4100.9101.3101.3
Gondola KWS (S)RT6.45.86.45.67.597.70.1399.7101.1100.796.974.8101.0100.2100.4100.6100.5
Mankell (S)RT2.84.55.06.85.399.91.2397.386.398.7102.490.6136.499.396.095.395.8
Xaviera KWS (S)RT5.95.45.46.17.0102.90.25100.9107.2100.7112.0125.691.599.7101.7101.4101.8
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.25.45.86.27.0100.00.39100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Annemartha KWSRTRR4.76.66.36.48.398.90.0097.9123.2100.694.2114.9120.099.898.498.298.1
Azelia KWSRTNT7.25.85.65.57.897.70.13104.4113.097.3103.9103.0103.499.7101.6101.3100.8
Azura KWSRT7.26.66.55.68.095.40.26104.4108.698.788.2153.072.3100.7103.1103.8102.7
BaboonRTNT3.04.13.46.57.0101.60.1299.474.2100.587.885.394.5100.599.8100.4100.3
BTS 2335RT3.95.76.76.77.895.50.27103.2116.799.2107.7110.9109.199.6102.4101.9102.0
BTS 6095 NRTNT5.56.66.06.57.599.10.26101.1111.899.696.1116.495.3100.1100.6100.8100.4
FD CeltisRT3.44.65.26.67.0101.40.25106.686.396.5104.184.396.199.9102.9102.8102.3
FD KodeksRTNT1.64.64.66.67.0102.90.13103.490.797.4104.183.0101.899.8100.6100.4100.2
FD SantaceroRTNT1.95.35.76.86.3103.20.13103.995.296.9102.480.592.8100.0100.6100.699.9
Leontina KWSRTNT6.06.56.96.07.596.20.00102.5110.799.192.1137.296.7100.2101.5101.7101.2
SherlockRT2.26.15.86.17.0102.80.0099.9127.5100.797.386.786.1100.4100.6101.0100.4
Kbv2.41.811.50.62.28.35.30.21.81.81.8
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha%

100=     99645104538409418.620.91.86.292.619381179343100 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.25.45.86.27.0100.00.39100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.040%

BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR3.34.35.36.56.898.30.0090.7115.2102.792.390.7120.1100.093.193.093.360%
Isabella KWS (ref RR)RTRR7.76.05.35.78.0101.50.1297.6113.997.5114.3109.498.099.595.194.694.361%
Tiaris (ref RR)RTRR1.85.04.76.67.0102.41.8094.281.897.099.8134.6111.899.691.290.990.763%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR4.35.15.16.37.3100.70.6494.1103.699.1102.1111.6110.099.793.192.892.761%

Annemartha KWSRTRR4.76.66.36.48.398.90.0097.9123.2100.694.2114.9120.099.898.498.298.161%
Kbv2.41.811.50.62.28.35.30.21.81.81.8
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      102739104082533618.618.62.75.792.919251178793066
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT5.15.45.96.27.098.80.4294.589.1100.5100.999.397.4100.095.195.195.3

Bayamo (ref NT)RTNT0.84.34.86.96.3102.80.49101.4104.498.397.7123.1107.999.899.799.599.3
BTS 3480 N  (ref NT)RTNT5.75.26.56.47.098.20.0097.3100.7102.8102.283.4101.4100.1100.1100.2100.7
BTS 4860 N  (ref NT)RTNT4.46.15.76.76.896.90.25102.293.798.7100.784.993.3100.1100.9101.0100.7
Eglantier (ref NT)RTNT4.26.14.07.07.0102.70.13100.7104.896.8102.4139.7112.899.597.496.996.6
Evamaria KWS (ref NT)RTNT6.65.27.25.77.5100.60.2497.7100.0103.197.1116.696.3100.2100.8100.9101.5
Jinx (ref NT)RTNT6.74.54.45.57.597.70.0098.593.199.699.692.798.2100.198.198.298.1
Lisanna KWS (ref NT)RTNT5.86.17.06.57.5101.20.62102.2103.3100.7100.359.690.1100.3103.0103.3103.1
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT4.95.45.76.47.1100.00.25100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Azelia KWSRTNT7.25.85.65.57.898.20.13103.497.098.6107.995.1105.699.7101.9101.6101.7
BaboonRTNT3.04.13.46.57.0103.10.1298.269.7100.592.288.494.6100.498.899.199.4
BTS 6095 NRTNT5.56.66.06.57.596.20.2698.497.8100.5102.0105.2102.499.999.098.899.1
FD KodeksRTNT1.64.64.66.67.0104.10.13103.083.298.5109.281.5108.399.6101.5101.2101.5
FD SantaceroRTNT1.95.35.76.86.3102.40.13103.386.898.3106.869.794.0100.0101.6101.6101.4
Leontina KWSRTNT6.06.56.96.07.597.70.00101.999.999.996.3138.699.8100.0101.9101.9102.0
kbv2.31.88.80.62.55.65.80.21.81.81.8
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 9 besmette proeven)
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11 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 
2020 werden de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor land-
bouwgewassen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
Azura KWS, BTS 2335, FD Celtis, Sherlock  
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Azelia KWS, Baboon, BTS 6095 N, FD Kodeks, FD Santacero, Leontina KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Annemartha KWS. 

De CGW proeven (10) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Avernas-
le-Bauduin en Wagnelée; in Henegouwen in Luttre, Pont-à-Celles, Lens, Briffoeil (2); in de zan-
dleemstreek in Nieuwenhove en Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Limont , Gingelom (2), Acosse, Bleret.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt komt 9 overeen met de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99645 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100
Amarok (S) RT 3.9 4.8 4.7 6.5 7.0 102.3 0.13 101.6 86.1 96.8 92.9 109.0 94.6 100.2 98.3 98.5 97.8
Annelaura KWS (S) RT 6.5 6.0 6.6 6.0 7.8 98.6 0.52 98.6 92.5 102.7 105.9 107.0 94.3 100.0 101.3 101.3 102.1
BTS 4860 N (S) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 98.0 0.25 103.8 107.7 97.7 95.5 86.3 89.7 100.3 101.4 101.7 100.8
Evamaria KWS (S) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.5 0.24 98.2 119.2 102.7 94.4 106.7 92.4 100.4 100.9 101.3 101.3
Gondola  KWS (S) RT 6.4 5.8 6.4 5.6 7.5 97.7 0.13 99.7 101.1 100.7 96.9 74.8 101.0 100.2 100.4 100.6 100.5
Mankell (S) RT 2.8 4.5 5.0 6.8 5.3 99.9 1.23 97.3 86.3 98.7 102.4 90.6 136.4 99.3 96.0 95.3 95.8
Xaviera KWS (S) RT 5.9 5.4 5.4 6.1 7.0 102.9 0.25 100.9 107.2 100.7 112.0 125.6 91.5 99.7 101.7 101.4 101.8
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1
Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 97.7 0.13 104.4 113.0 97.3 103.9 103.0 103.4 99.7 101.6 101.3 100.8
Azura KWS RT 7.2 6.6 6.5 5.6 8.0 95.4 0.26 104.4 108.6 98.7 88.2 153.0 72.3 100.7 103.1 103.8 102.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 101.6 0.12 99.4 74.2 100.5 87.8 85.3 94.5 100.5 99.8 100.4 100.3
BTS 2335 RT 3.9 5.7 6.7 6.7 7.8 95.5 0.27 103.2 116.7 99.2 107.7 110.9 109.1 99.6 102.4 101.9 102.0
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 99.1 0.26 101.1 111.8 99.6 96.1 116.4 95.3 100.1 100.6 100.8 100.4
FD Celtis RT 3.4 4.6 5.2 6.6 7.0 101.4 0.25 106.6 86.3 96.5 104.1 84.3 96.1 99.9 102.9 102.8 102.3
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 102.9 0.13 103.4 90.7 97.4 104.1 83.0 101.8 99.8 100.6 100.4 100.2
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 103.2 0.13 103.9 95.2 96.9 102.4 80.5 92.8 100.0 100.6 100.6 99.9
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 96.2 0.00 102.5 110.7 99.1 92.1 137.2 96.7 100.2 101.5 101.7 101.2
Sherlock RT 2.2 6.1 5.8 6.1 7.0 102.8 0.00 99.9 127.5 100.7 97.3 86.7 86.1 100.4 100.6 101.0 100.4
Kbv 2.4 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha %

100=           99645 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 40%

BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 3.3 4.3 5.3 6.5 6.8 98.3 0.00 90.7 115.2 102.7 92.3 90.7 120.1 100.0 93.1 93.0 93.3 60%
Isabella  KWS (ref RR) RTRR 7.7 6.0 5.3 5.7 8.0 101.5 0.12 97.6 113.9 97.5 114.3 109.4 98.0 99.5 95.1 94.6 94.3 61%
Tiaris (ref RR) RTRR 1.8 5.0 4.7 6.6 7.0 102.4 1.80 94.2 81.8 97.0 99.8 134.6 111.8 99.6 91.2 90.9 90.7 63%
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 4.3 5.1 5.1 6.3 7.3 100.7 0.64 94.1 103.6 99.1 102.1 111.6 110.0 99.7 93.1 92.8 92.7 61%

Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1 61%
Kbv 2.4 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             102739 104082 5336 18.6 18.6 2.7 5.7 92.9 19251 17879 3066
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 5.1 5.4 5.9 6.2 7.0 98.8 0.42 94.5 89.1 100.5 100.9 99.3 97.4 100.0 95.1 95.1 95.3

Bayamo (ref NT) RTNT 0.8 4.3 4.8 6.9 6.3 102.8 0.49 101.4 104.4 98.3 97.7 123.1 107.9 99.8 99.7 99.5 99.3
BTS 3480 N  (ref NT) RTNT 5.7 5.2 6.5 6.4 7.0 98.2 0.00 97.3 100.7 102.8 102.2 83.4 101.4 100.1 100.1 100.2 100.7
BTS 4860 N  (ref NT) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 96.9 0.25 102.2 93.7 98.7 100.7 84.9 93.3 100.1 100.9 101.0 100.7
Eglantier (ref NT) RTNT 4.2 6.1 4.0 7.0 7.0 102.7 0.13 100.7 104.8 96.8 102.4 139.7 112.8 99.5 97.4 96.9 96.6
Evamaria  KWS (ref NT) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.6 0.24 97.7 100.0 103.1 97.1 116.6 96.3 100.2 100.8 100.9 101.5
Jinx (ref NT) RTNT 6.7 4.5 4.4 5.5 7.5 97.7 0.00 98.5 93.1 99.6 99.6 92.7 98.2 100.1 98.1 98.2 98.1
Lisanna  KWS (ref NT) RTNT 5.8 6.1 7.0 6.5 7.5 101.2 0.62 102.2 103.3 100.7 100.3 59.6 90.1 100.3 103.0 103.3 103.1
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 4.9 5.4 5.7 6.4 7.1 100.0 0.25 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 98.2 0.13 103.4 97.0 98.6 107.9 95.1 105.6 99.7 101.9 101.6 101.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 103.1 0.12 98.2 69.7 100.5 92.2 88.4 94.6 100.4 98.8 99.1 99.4
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 96.2 0.26 98.4 97.8 100.5 102.0 105.2 102.4 99.9 99.0 98.8 99.1
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 104.1 0.13 103.0 83.2 98.5 109.2 81.5 108.3 99.6 101.5 101.2 101.5
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 102.4 0.13 103.3 86.8 98.3 106.8 69.7 94.0 100.0 101.6 101.6 101.4
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 97.7 0.00 101.9 99.9 99.9 96.3 138.6 99.8 100.0 101.9 101.9 102.0
kbv 2.3 1.8 8.8 0.6 2.5 5.6 5.8 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële 
proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 9 besmette proeven)

Performant, rijk, 
gezond en proper   

                 
Uitstekende cercosporiose

tolerantie 

Prestaties gegarandeerd, 
welke rooiperiode ook, zelfs bij vroege rooi 

Een alliantie van opbrengst, 
rijkheid en een zeer lage grondtarra

Zeer snelle bodembedekking

Opgemerkt voor zijn bladziekte tolerantie

Maximaal potentieel bij 
2de en 3de rooiperiode

     

nieuw 

Performant en rijk

Zeer goede 
cercosporiose tolerantie
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Uitstekende start   
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Betaseed zet in op suikergehalte, nematoden, bladziekte- en droogteresistentie
Als vertegenwoordiger van het Amerikaanse suiker
bietgamma van Betaseed op de Belgische markt, is 
Limagrain de voorbije tien jaar uitgegroeid tot één van 
de toonaangevende bedrijven in die sector van ons land. 
Net voor de jaarwisseling kreeg de landbouwpers een 
update over de producten die het voor 2021 aanbiedt. 
Marc Ballekens, directeur Strategie en Marketing, stond 
daarbij ook stil bij de technische oriënteringen van het 
Belgische suikerbietgebeuren.

Betaseed brengt suikerrijk suikerbietgamma
Zoals bekend, blikken we terug op een jaar met eerder lage suikergehal-
t es. Uitgangspunt is dat het nationale gemiddelde blijft steken op zowat 
17,3% suiker en dat dat de bietplanter een aardige stuiver kost.  
De norm voor het suikergehalte bedraagt 17,5% bij Iscal Sugar en 18% 
bij Tiense Suiker. Dit houdt in dat zowat twee derde van de suikerbiette-
lers dit jaar die drempel niet haalde. 

Marc Ballekens is duidelijk wat dit thema betreft: “Betaseed zet het sui-
kergehalte centraal in het gamma. Van de tien Betaseed-rassen die in 
België worden gecommercialiseerd, behoren er vijf tot de top qua sui-
kerrijkheid. Bij de nematodenrassen liggen BTS 3480N en BTS 1280N 
duidelijk voorop als het over suikergehalte gaat. Bij de rhizoctoniaras-
sen is dat dan weer BTS 605.” 

Vier rassen zijn evenwichtig. Daar loopt het nematodentolerante ras  
BTS 4860N voorop. Het was vorig jaar het op één na het meest gezaaide 
ras in België. De Limagrain-directeur verwacht dat dit quasi zeker het 
meest gezaaide ras in 2021 wordt. Slechts één van de tien BTS-rassen 
positioneert zich overigens in de groep van de zware rassen. 

In de tabel met het suikerbietgamma van Betaseed voor 2021 staan 
twee rassen als” nieuw” vermeld. Het gaat over rassen die op 14 decem-
ber vorig jaar tot de rassenlijst zijn toegelaten. Het betreft het rhizoma-
nieras BTS 2335 alsook het nematodenras BTS 6095 N. Dit zijn rassen die 

twee jaar de officiële proef hebben gevolgd in het KBIVB en nog niet in 
de praktijk zijn uitgezaaid. De komende lente wordt dus het eerste jaar 
dat deze nieuwkomers aan de praktijk worden aangeboden.

Nematodentolerante rassen als standaard

Als de huidige tendens zou aanhouden, worden er over vijf jaar geen 
klassieke rassen meer verbouwd in ons land. Dat maakt de grafiek dui-
delijk. Het KBIVB kondigt de huidige tendens al zowat vijftien jaar aan. 
Betaseed zet in deze context duidelijk in op nematodentolerante ras-
sen. Waar nematoden voorkomen, geven de nematodentolerante ras-
sen uiteraard het beste resultaat. Maar ook op onbesmette gronden 
geven ze het beste resultaat. Dus hoeft er volgens Ballekens niet meer 
gekozen te worden.   

Inspelen op evolutie naar droger en warmer 
klimaat
Volgens klimatologen worden de zomers van het recente verleden ook 
de zomers van de toekomst. Daarop spelen de zaadhuizen in. Volgens 
Marc Ballekens brengt Betaseed brengt drie rassen die zich hier onder-
scheiden, dus op het vlak van zowel droogte- als hittetolerantie. 

De nematodentolerante BTS 3305 N is een heel vitale suikerbiet. De laat-
ste jaren is gebleken dat dit ras zeer goed tot zijn recht komt op lichtere 
gronden en verder doorgroeit terwijl vele rassen in hun slaap door 
droogte en hitte ten onder gaan.  Het rhizoctoniatolerante ras BTS 605 
wordt vaak verbouwd op percelen met wat minder zware gronden. Hier 
slaat de droogte het eerst toe. Toch behaalt BTS 605 vier droge jaren na 
elkaar zeer stabiele resultaten in de KBIVB-proeven en in de praktijk. En 
voor het rhizomanietolerante ras BTS 2385 komt de mosterd uit Frank-
rijk. Dit ras wordt veel verbouwd in de Franse Champagnestreek. Deze 
regio is de voorbije jaren zwaar getroffen door lange droogteperiodes 
en heel hoge temperaturen. Maar BTS 2385 blijkt zeer goed de droogte 
en hitte tussen de kalkstenen in de regio rond Reims te weerstaan. 
Deze rassen worden gecommercialiseerd met de vermelding “Sun Pro-
tection”.

Beste bladgezondheid voor hoogste finan-
ciële opbrengst 
Tenslotte houdt Betaseed een pleidooi voor het uitsluitend gebruik van 
gezonde rassen. Cercospora is dodelijk voor de bietenteelt. De ziekte 
valt nog nauwelijks onder controle te krijgen. In de Verenigde Staten 
vliegen ze inmiddels acht tot tien maal per jaar met een fungicide over 
de velden. Maar het voorbije jaar was ook de bladziekte roest sterk van 
de partij.  Marc Ballekens is duidelijk: “Wie in de huidige suikerconjunc-
tuur een ziektegevoelig ras kiest, opteert beter voor een andere teelt. 
De KBIVB-tabellen laten ook hier niets aan de verbeelding over. Rassen 
met een goede bladziektetolerantie vinden we eveneens bovenaan de 
lijst als het over het financieel rendement gaat.” 

VORST?
 GEEN PROBLEEM.

Met Korn-Kali zorgt u ervoor dat uw 
gewassen ook bestand zijn tegen  
plotselinge koudere perioden. 

40 % K₂O · 6 % MgO 
4 % Na₂O · 12,5 % SO₃

Meer info via pacolet.wim@skynet.be

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
A K+S Company

www.kpluss.com ·  K+S Agrar
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Cosun Beet Company wil een fabriek bouwen om eiwitten uit 
bietenbladeren te halen

Cosun Beet Company wil in de provincie Groningen 
een fabriek bouwen voor de winning van eiwitten uit 
bietenbladeren. Deze plantaardige eiwitten zouden 
kunnen worden gebruikt bij de productie van vlees-
vervangers of andere producten.

Cosun experimenteert al twee jaar met eiwitextractie 
uit bietenbladeren op de locatie in Dinteloord. Van 
een hectare bieten komt ongeveer 25 ton bietenloof, 
dat tussen 1 en 3 procent eiwit bevat. De fabriek die 
Cosun wil gaan bouwen, zal behalve uit bietenblade-

ren ook eiwit uit luzerne winnen om de capaciteit van 
de fabriek beter te benutten. De reststromen na het 
winnen van het eiwit kunnen worden vergist om bio-
gas te produceren. 

Voordat er een beslissing over de bouw kan worden 
genomen, zal er nog een Europese vergunning nodig 
zijn om eiwitten uit bietenbladeren te halen. Ook wil 
Cosun nog meer proeven doen omtrent de  toepas-
sing van deze plantaardige eiwitten. 

Brazilië: Amerikaanse ethanolinvoer opnieuw belast

Het tariefvrije invoercontingent voor ethanol 
toegekend door Brazilië aan de Verenigde Staten, dat 
in september door de regering werd verlengd om 
ethanol uit de VS vrij van rechten in het land te 
kunnen invoeren, is op 13 december verstreken en 
werd stopgezet.

De Braziliaanse regering had het quotum verlengd in 
de hoop hiermee de onderhandelingen met 
Washington over een verhoging van de Braziliaanse 
suikerexport naar de Verenigde Staten open te 
houden. Aangezien de onderhandelingen tussen de 
twee landen op niets uitdraaiden, zal op de 
Amerikaanse ethanol die Brazilië binnenkomt nu een 
recht van 20 procent moeten worden betaald. 

Cristal Union wil een tweede biologische bietsuikerfilière in de Elzas 
ontwikkelen

De tweede productiecampagne van biologische 
bietsuiker loopt ten einde in de suikerfabriek van 
Corbeilles ten zuiden van Parijs. Dit jaar zal de 
productie van biologische bietsuiker bij Cristal Union, 
ondanks een verdubbeling van de oppervlakte ten 
opzichte van vorig jaar, beperkt blijven als gevolg van 
de vergelingsziekte. Het virus heeft veel schade 
toegebracht in de streek van Corbeilles, zowel in 
biologische als in conventionele bietenvelden. De 
bieten werden zo laat mogelijk geoogst, om de 
bieten de tijd te geven zich wat meer te ontwikkelen. 

De productie van biologische bietsuiker blijft een 
complex proces, vooral wat onkruidbestrijding 
betreft.

Toch wil de coöperatie Cristal Union verder uitbreiden. 
Het bedrijf wisselt informatie uit met geïnteresseerde 
landbouwers en begeleidt producenten die hebben 
besloten om over te schakelen op biologische 
landbouw. Cristal Union wil aldus voldoende 
landbouwers mobiliseren om een tweede biologische 
filière in de Elzas te realiseren. 

11ISCAL SUGAR

De campagne 2020-21 afgerond bij ISCAL SUGAR
Het einde van de campagne is gepland op zaterdag 16 
januari. De laatste weken was het vrij rustig op het ni
veau van de fabriek en het laden van de bieten, maar de 
receptie had te kampen met nog een paar problemen. 
Samenvatting en evaluatie van de campagne 202021.

Resultaten van de campagne 
De opbrengstverwachtingen liggen momenteel op 83,25 ton per ha à 
17,20°Z, wat neerkomt op ongeveer 14,3 ton suiker per ha. Er is dus een 
lichte stijging ten opzichte van wat in de laatste Bietplanter werd 
aangekondigd. De productie van de fabriek blijft constant op ongeveer  
10.500 ton per dag en de campagne eindigt rond 16 januari. 
Wat de pulp betreft, blijft de droge stof stabiel op ongeveer 24 procent.

Situatie in de receptie
De ontvangst van de bieten ging in de maand december gepaard met 
enkele storingen en problemen. 

De grootste storing had te maken met de nettobalans. Hierdoor werd de 
receptie 2,5 dagen stilgelegd en werden de stalen opgezakt. De zakken 
werden rond Kerstmis verwerkt, maar de bieten bleven meer dan 24 uur 
in de zakken zitten. De bietencontrole zal de resultaten van deze leve-
ringen controleren en zo nodig correcties vragen.

Voor het overige blijven onze controleurs analyses uitvoeren en vallen 
de resultaten binnen de normen. De wasverliezen aan de Parmentières 
overschreden opnieuw de norm tussen 15 en 31 december. Sinds het 
begin van de campagne zijn er meer dan 30 overschrijdingen waarge-
nomen! Zoals in de interprofessionele akkoorden is bepaald, moeten 
voor de dagen waarop deze overschrijdingen plaatsvinden, correcties 
van de tarra worden uitgevoerd. Gelukkig heeft de fabriek de aankoop 
van twee nieuwe Parmentières gebudgetteerd voor de volgende cam-
pagne.

Evaluatie van de campagne 2020-21
De resultaten van de campagne 2020-21 zijn eerder matig. 
Vanuit het oogpunt van de fabriek presteerde de ISCAL-fabriek goed en 
is de industriële balans positief. De productieteams slaagden erin de 
fabriek boven de 10.500 ton per dag te laten draaien gedurende het 
grootste deel van de campagne. Dit maakte het ook mogelijk om de 
kwaliteit van de pulp gedurende de hele campagne op peil te houden. 
De opbrengsten leveren een gemiddeld resultaat op en er zijn grote lo-
kale en regionale verschillen. Het campagnegemiddelde is vergelijk-
baar met dat van 2018 (zie grafiek). De droogte had een sterke invloed 
op de opbrengsten. Het suikergehalte bleef gedurende de hele cam-
pagne onder 17,5°Z. Door de regen in oktober kon het tonnage per hec-
tare toch worden verhoogd, maar dat maakte het rooien moeilijk en liet 
sporen na in de grond.

Het minpuntje van deze campagne blijft het tarralokaal en de regelma-
tig terugkerende storingen. Gedurende de hele campagne heeft het 
personeel van de fabriek zijn uiterste best gedaan om de receptiever-
richtingen goed te laten verlopen en we moeten hun inspanningen en 
bereidheid om het goed te doen zeker in de verf zetten. We zullen ISCAL 
blijven vragen om te investeren tijdens de intercampagne om moeilijke 
campagnes in de toekomst uit te sluiten.

Suikerbietprijs 2020
De planters van Iscal zullen op 31 januari afgerekend worden op basis 
van een gemiddelde suikerverkoopprijs van 380 euro/ton, hetzij  
24,73 euro à 16 % of 28,07 euro à 17,5 % suikergehalte. Daar bovenop 
moet nog de pulpvergoeding van 4,6 euro gevoegd worden.   
Einde november 2021 kan er nog een saldo volgen als zou blijken dat de 
definitieve gemiddelde suikerverkoopprijs hoger is dan 380 euro/ton.  
Blijft deze lager dan 390 euro, dan is er sprake van een prijsverlaging 
t.o.v. 2019, dit niettegenstaande gestegen onkosten! De plantersafge-
vaardigden blijven er bij Iscal op aandringen alles uit de kast te halen 
om in de resterende verkoopperiode dit gemiddelde boven de 390 euro 
te tillen.            Judith Braconnier,  Secretaris CoCo Henegouwen-Iscal

Suikergehalte Grondtarra Koptarra/netto

Week 1 17,20°Z 1,41 % 6,96 %

Week 2 17,62°Z 2,15 % 7,08 %

Week 3 17,42°Z 5,07 % 6,27 %

Week 4 17,10°Z 6,46 % 6,62 %

Week 5 17,13°Z 6,25 % 6,85 %

Week 6 17,30°Z 5,31 % 7,46 %

Week 7 17,37°Z 4,91 % 7,57 %

Week 8 17,25°Z 5,20 % 8 %

Week 9 17,40°Z 5,26 % 7,81 %

Sem 10 17,25°Z 5,70 % 7,65 %

Week 11 17,29°Z 5,10 % 7,41 %

Week 12 17,41°Z 5,55 % 7,39 %

Week 13 17,30°Z 5,37 % 7,75 %

Week 14 17,14°Z 5,65 % 7,43 %

Week 15 16,86°Z 6,30 % 6,93 %

Week 16 16,82°Z 6,46 % 7,90 %

Totaal Iscal 17,25°Z 5,22 % 7,30 %

JBR – 30/11/2020 – CoCo Ht-Iscal 

Situatie in de receptie 
De ontvangst van de bieten ging in de maand december gepaard met enkele storingen en problemen.  
De grootste storing had te maken met de nettobalans. Hierdoor werd de receptie 2,5 dagen stilgelegd 
en werden de stalen opgezakt. De zakken werden rond Kerstmis verwerkt, maar de bieten bleven 
meer dan 24 uur in de zakken zitten. De bietencontrole zal de resultaten van deze leveringen 
controleren en zo nodig correcties vragen. 
Voor het overige blijven onze controleurs analyses uitvoeren en vallen de resultaten binnen de 
normen. De wasverliezen aan de Parmentières overschreden opnieuw de norm tussen 15 en 31 
december. Sinds het begin van de campagne zijn er meer dan 30 overschrijdingen waargenomen! 
Zoals in de interprofessionele akkoorden is bepaald, moeten voor de dagen waarop deze 
overschrijdingen plaatsvinden, correcties van de tarra worden uitgevoerd. Gelukkig heeft de fabriek 
de aankoop van twee nieuwe Parmentières gebudgetteerd voor de volgende campagne. 
 
Evaluatie van de campagne 2020-21 
De resultaten van de campagne 2020-21 zijn eerder matig  
Vanuit het oogpunt van de fabriek presteerde de ISCAL-fabriek goed en is de industriële balans 
positief. De productieteams slaagden erin de fabriek boven de 10.500 ton per dag te laten draaien 
gedurende het grootste deel van de campagne. Dit maakte het ook mogelijk om de kwaliteit van de 
pulp gedurende de hele campagne op peil te houden.  

De opbrengsten leveren een gemiddeld resultaat op en er zijn grote lokale en regionale verschillen. 
Het campagnegemiddelde is vergelijkbaar met dat van 2018 (zie grafiek). De droogte had een sterke 
invloed op de opbrengsten. Het suikergehalte bleef gedurende de hele campagne onder 17,5°Z. Door 
de regen in oktober kon het tonnage per hectare toch worden verhoogd, maar dat maakte het rooien 
moeilijk en liet sporen na in de grond. 
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KBIVB ’19-’20
Suikergehalte 18,7°
Financiële opbrengst 100,3 %

• rijk - evenwichtig type
• ingesnoerde kop: ideaal voor microtopping / lage 

koptarra
•  N°1 laagste grondtarra: 70% → uitstekende 

bewaring in de hoop

• evenwichtig - zwaar type
• uitstekende opkomstsnelheid
• de meest productieve: 107%
• financiële opbrengst KBIVB: 102,4% - ITB 

Frankrijk: 105,4%

KBIVB ’20
Suikergehalte 17,7°
Wortelopbrengst 109,6 T
Suiker kg/Ha 19.399 kg

NEW

www.sesvanderhave.be 
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Einde campagne verwacht rond 19 januari
De campagne 2020-21 in de Tiense Suikerraffinaderij loopt langzaam 
ten einde. Deze campagne is vrij vlot verlopen en er hebben zich weinig 
problemen gesteld. De kenmerken van deze campagne: een moeilijke 
start vanwege de weersomstandigheden, een nogal atypische op-
brengstcurve maar de beste Europese opbrengst met niettemin regio-
nale verschillen en fabrieken die zonder grote problemen draaien. 

Resultaten van de campagne 
De verwachte opbrengst bedraagt momenteel 85,6 t/ha aan 17,44°Z 
(14,9 t polssuiker/ha). Ze is sinds medio december al twee keer naar be-
neden bijgesteld. 
De resultaten van de campagne zijn als volgt:

Fabrieksinformatie
Op het niveau van de fabrieken, bleef Tienen zeer ver boven de nomina-
le capaciteit draaien. Slechts twee of drie storingen van enkele uren in 
de maand december vertraagden dit hectische tempo.

In Wanze-Longschamps liggen de problemen van de laatste twee cam-
pagnes definitief achter ons en de balans van deze campagne is vrij po-
sitief. De aandachtspunten blijven de ketels, waar tijdens de campagne 
drie lekken werden vastgesteld en de afgelopen maand stond de 
pijpleiding tussen Longchamps en Wanze volop in de aandacht van de 
productieteams. Hierdoor draait Wanze-Longchamps rond ongeveer 
17.000 ton per dag. Herstellingen zullen worden uitgevoerd tijdens de 
intercampagne.

De fabriek in Tienen ligt momenteel een beetje voor op Longchamps, 
maar er worden bieten overgeheveld tussen de twee fabrieken, zodat 
de campagne in beide fabrieken tegelijk zal eindigen. Het einde is ge-
pland voor 19 januari.

Balans in de receptie
Alles bleef erg rustig in de recepties gedurende de hele campagne. 
Onze analyses hebben geen afwijkingen laten zien. Punctuele aanpas-
singen werden gevraagd om alles op orde te houden. 

Voor Tienen lag de nadruk op de stabiliteit van de bruto- en nettobalan-
sen. In Longchamps zijn de toegelaten wasverliezen overschreden op 
8/12 ’s ochtends en 12/12 ‘s namiddags. De grondtarra werd aangepast 
in overeenstemming met de Receptierichtlijnen. 

Regelmatig worden de resultaten van bieten uit dezelfde hoop die wor-
den geleverd aan de twee fabrieken vergeleken. Tegen midden decem-
ber was het suikergehalte van de leveringen in Tienen hoger. De ver-
schillende parameters werden geobserveerd en TS paste twee of drie 

parameters aan zodat de twee recepties volledig identiek waren. Op ons 
verzoek werd in Longchamps een ventilator geplaatst, omdat de uitlek-
tijd van de gewassen bieten er korter is dan in Tienen. De precieze oor-
zaak van deze verschillen hebben we nog niet kunnen bepalen, maar  
we volgen dit op tot het einde van de campagne.

Prijzen en vooruitzichten voor 2020-2021
Velen van u vragen zich af hoe het zit met de uitzaai in 2021 en verwach-
ten dat de bietenprijs zich dit jaar zal herstellen. Helaas is het nog te 
vroeg om informatie over de prijs te geven. Op dit moment is de Euro-
pese markt stabiel rond de 375 euro per ton, dus helaas niet boven de 
verwachte 420 euro. TS heeft inspanningen geleverd door een gegaran-
deerde minimumprijs voor te stellen, maar wij zijn nog steeds van me-
ning dat het met de zeer heterogene opbrengsten dit jaar moeilijk zal 
zijn om de productiekosten te dekken. We rekenen er dan ook op dat TS 
haar planters-partners laat zien dat ze hen wil behouden en dat de in-
spanningen van al die jaren uiteindelijk hun vruchten zullen afwerpen! 
Opnieuw heeft de suikerbiet getoond bestand te zijn tegen extreme 
omstandigheden (droogte, vergeling, enz.). België heeft nog altijd de 
beste bietenstreken, dus het is jammer dat de uitzaai zoals tijdens de 
afgelopen jaren nog steeds afneemt. 

Judith Braconnier, 
Secretaris Fabriekscomité Tienen

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 plan-

tersnummer en de levering waarover het gaat.

Longchamps Tienen
Tiense Suiker-

raffinaderij

Opbrengstver-
wachting

84,7 t/ha à 
17,30°Z

87 t/ha à 
17,65°Z

85,6 t/ha à 
17,44°Z

Suikergehalte 17,31 17,66 17,46

Grondtarra 5,98 4,24 5,21

Plantaardige tarra 0,13 0,24 0,18

Niet-conforme bieten 4 3 3

Drogestof pulp 23,60 24,38 -
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Tiense Suikerraffinaderij 
 
Einde campagne verwacht rond 19 januari 
 
De campagne 2020-21 in de Tiense Suikerraffinaderij loopt langzaam ten einde. Deze campagne is vrij 
vlot verlopen en er hebben zich weinig problemen gesteld. De kenmerken van deze campagne: een 
moeilijke start vanwege de weersomstandigheden, een nogal atypische opbrengstcurve maar de 
beste Europese opbrengst met niettemin regionale verschillen en fabrieken die zonder grote 
problemen draaien.  
 
 
Resultaten van de campagne  
De verwachte opbrengst bedraagt momenteel 85,6 t/ha aan 17,44°Z (14,9 t polssuiker/ha). Ze is sinds 
medio december al twee keer naar beneden bijgesteld.  
 
De resultaten van de campagne zijn als volgt: 
 

 Longchamps Tienen Tiense 
Suikerraffinaderij 

Opbrengstverwachting 84,7 t/ha à 17,30°Z 87 t/ha à 17,65°Z 85,6 t/ha à 17,44°Z 
Suikergehalte 17,31 17,66 17,46 
Grondtarra 5,98 4,24 5,21 
Plantaardige tarra 0,13 0,24 0,18 
Niet-conforme bieten 4 3 3 
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