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Kort geoogst
De wereldwijde biobrandstofproductie zal zich herstellen 
tegen 2026 en met meer dan 25% toenemen, nadat de corona

pandemie leidde tot lagere brandstofafname voor het wegverkeer en een 
productievermindering, aldus het Internationaal Energieagentschap. 

In vergelijking met vorig jaar kromp de Europese suiker-
productie met 11% tot 14,5 miljoen ton als gevolg van een 

catastrofale opbrengstdaling in Frankrijk (34%), de grootste producent 
binnen de EU, zo blijkt uit het rapport van het Europese suikermarkt
observatorium.

De export van suiker uit Groot-Brittannië naar de Ierse 
Republiek is in januari afgenomen met 65% en de suiker 

en honingbereidingen met 34%. Ingevolge de Brexit hebben nieuwe 
douane, uitvoer en gezondheidscertificeringseisen de goederen
stromen ernstig verstoord. Nochtans is Ierland voor goederen als meel, 
graan en suiker sterk afhankelijk van GrootBrittannië. 

In Roemenië introduceert de verzekeringsmaatschappij 
Agra Asigurări een nieuwe verzekering tegen aantasting van 

bieten door parasieten. De verzekering dekt ook opbrengstverliezen ver
oorzaakt door storm, hagel, vorst en stortregens. Ze komt in aanmerking voor 
steun aan investeringen in plattelandsgebieden, zodat de Roemeense land
bouwers tot 70% van de kosten ervan kunnen recupereren.

Sub-Saharaans Afrika, het Midden-Oosten en Noord- 
Afrika importeren jaarlijks meer dan 17 miljoen ton 

suiker.  SubSaharaans Afrika importeert voornamelijk witte suiker en 
de twee andere regio’s vooral ruwe suiker voor raffinage. 

De Colombiaanse organisatie van suikerfabrikanten wil 
aanpassingen aan de vrijhandelsovereenkomst van de 

douane-unie van de Andesgemeenschap (die Bolivia, Colombia,  
Ecuador en Peru omvat) naar aanleiding van de sterke stijging van de 
suikerinvoer uit Ecuador en Bolivia, die rechtenvrije toegang hebben 
binnen de douaneunie van de Andeslanden.

Het rendement van de ethanolfermentatie uit rietsuiker 
kan met 30% worden verhoogd, volgens onderzoekers van 

de Yale University en het Novo Nordisk Foundation Center for Biosustain
ability. De kosten van het fermentatieproces kunnen worden gedrukt 
door prevalentie van de bacteriesoort, Lactobacillus amylovorus.

Nigeria heeft officieel het eerste suikerinstituut van het 
land ingehuldigd voor de ontwikkeling van de suiker

industrie, onderzoek en opleiding. Dit gebeurt met steun van de In
dische overheid en het National Sugar Institute of India.
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Mercosur, GLB: steeds meer tegenkanting
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Lacht de (nabije) toekomst 
de bietenteler toe?
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EDITO2

ACTUALITEIT2

EU-Mercosur handelsakkoord roept tegen-
kanting op
EUcommissaris voor Handel, Valdis 
Dombrovskis, heeft vorige maand 
voor de Commissie buitenlandse za
ken van het Europees Parlement, de 
handelsovereenkomst verdedigd die 
de EU in 2019 heeft gesloten met de 
Mercosurlanden (Brazilië, Argentinië, 
Paraguay en Uruguay). Dit akkoord, 
dat nog door de 27 lidstaten moet 
worden geratificeerd, roept veel be
zwaren op in termen van duurzaam
heid en eerlijke handel. Meerdere  le
den van het Europees Parlement 
hebben kritiek geuit op het feit dat 
geen rekening wordt gehouden met 
de risico’s van concurrentieverstoring 
die worden veroorzaakt door verschil
len in productienormen tussen de EU 
en deze landen. 

Wat de suiker- en ethanolsector betreft, voorziet 
de in 2019 bereikte overeenkomst erin dat de EU 
haar deuren opent voor een rechtenvrij suiker-
quotum van 180.000 ton, een rechtenvrij 
ethanolquotum van 450.000 ton voor gebruik in 
de chemie en een quotum van 200.000 ton met 
verlaagd recht voor alle toepassingen.

De verschillende Europese suikerbietenorganisa-
ties (CIBE, CEFS) en de Europese Federatie van 
vakbonden voor voeding, landbouw en toerisme 
(EFFAT) hebben samen het Europees Parlement 
en de Raad van Ministers opgeroepen om de ge-
plande concessies voor suiker en ethanol te ver-
werpen. Zij vragen de Europese Commissie ook 
om suiker uit te sluiten van alle toekomstige vrij-
handelsovereenkomsten waarover wordt onder-

handeld (Australië, Thailand, enz.) en om te ne-
gotiëren over strenge oorsprongsregels.

Twee maten, twee gewichten
De parlementariërs hebben gewezen op de te-
genstrijdigheden in de overeenkomst. Enerzijds 
heeft de Europese Unie in 2020 de Green Deal 
gelanceerd en streeft zij naar klimaatneutraliteit 
tegen 2050 met uiterst ambitieuze milieudoel-
stellingen, anderzijds zet zij de deur open voor 
de invoer van producten die niet voldoen aan de 
productiemethoden die zij voor haar lidstaten 
nastreeft. De EU wil bijvoorbeeld het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 halve-
ren, terwijl tientallen gewasbeschermingsmid-
delen die hier verboden zijn, in de vier Mer-
cosur-landen worden gebruikt.

Bovendien hebben 450 verenigingen en NGO’s, 
verenigd in het collectief Stop Ceta-Mercosur, de 
regeringen opgeroepen de overeenkomst tussen 
de EU en Mercosur op te zeggen. Het collectief 
betreurt de toename van het aantal bosbranden 
in het Amazonegebied en het gebrek aan inzet 
om het milieu te beschermen. 

EU-commissaris voor Handel, Valdis Dombrovs-
kis, verdedigde de overeenkomst tussen de EU 
en Mercosur met het argument dat deze van cru-
ciaal belang is voor de wederzijdse handel en in-
vesteringen. Hij concludeerde als volgt: “Het is 
belangrijk dat de Europese Unie het eerste han-
delsblok is dat zich met Mercosur verbindt, want 
als wij het niet doen, zullen anderen het wel be-
werkstelligen en daarbij andere accenten leggen 
die ons niet zullen bevallen”. 

GLB-onderhandelingen: CIBE wil beter beheer van 
vangnetten en crisissen
De Europese instellingen hebben tussen 22 
en 26 maart een reeks vergaderingen gehou
den om de onderhandelingen over de her
vorming van het GLB en de GMOverorde
ning (gemeenschappelijke marktordening) 
voor landbouwproducten in hun slotfase te 
brengen. Een akkoord over deze hervorming 
van de trialoog – Raad, Commissie en Euro
pees Parlement – is inderdaad slechts een 
eerste stap. Het is de bedoeling om tegen mei 
een akkoord te sluiten. Zodra een compromis 
wordt bereikt, zullen de werkzaamheden 
worden voortgezet met het oog op de natio
nale strategische plannen. Deze zullen ter 
goedkeuring aan de Commissie moeten wor
den voorgelegd (naar verwachting in de eer
ste helft van 2022).

CIBE dringt aan op beter beheer 
van vangnetten en crisissen
Wat de GMO voor suiker betreft, zijn er grote verschillen 
tussen de instellingen, met name wat de instrumenten 
voor crisisbeheer betreft. De Europese suikerbietplan-
ters herinneren eraan dat hun sector een grote crisis 
doormaakt. De afgelopen drie jaar is de gemiddelde sui-
kerprijs in de EU ruim onder de referentiedrempel van 
404 euro per ton gebleven, wat een rendabele bieten-
teelt niet mogelijk maakt en dus geleid heeft tot stop-
zetting van de teelt en verschillende fabriekssluitingen 
in de EU. 

Toch werden er geen uitzonderlijke marktmaatregelen 
of vangnetmaatregelen genomen. Voor CIBE, de organi-
satie die de Europese bietentelers vertegenwoordigt, 
toont dit aan dat het huidige systeem ondoeltreffend is 
en dat het nodig is enkele aanpassingen door te voeren 
in de GMO-verordening.

CIBE eist een efficiënter marktvangnet en een beter cri-
sisbeheer. Franck Sander, voorzitter van CIBE, vraagt de 
Europese landbouwraad rekening te houden met de im-
passe waarin de producenten zich bevinden. Concreet 
vraagt CIBE steun voor de voorstellen van het Europees 
Parlement om de lijst van producten die in aanmerking 
komen voor openbare interventie uit te breiden tot sui-
ker, om de instrumenten voor markttoezicht en crisisbe-
heer te verbeteren, om de positie van landbouwers in de 
hele bevoorradingsketen te versterken en om dubbele 
standaarden in de EU te vermijden.

Suikergebruikers verzetten zich 
tegen voorstellen voor interventie 
op de suikermarkt
De Europese organisatie van suikergebruikers (CIUS) 
heeft zich krachtig uitgesproken tegen de voorstellen 
van het Europees Parlement voor een terugkeer naar 
een meer gereguleerde suikermarkt. Volgens de 
suikergebruikers “is de Europese suikersector zeer 
competitief en reeds beschermd door een zeer beperkte 
invoer van suiker. Extra interventiemaatregelen toe-
voegen zou totaal onnodig en zelfs schadelijk zijn voor 
de hele suikervoorzieningsketen”, aldus Muriel Korter, 
secretaris-generaal van CIUS.

In maart jongstleden hebben enkele kleine en middel-
grote suikerverwerkende bedrijven bericht dat er  pro-
blemen waren met de suikerbevoorrading. Zij zijn be-
zorgd, omdat de Europese Commissie een historisch 
lage eindvoorraad verwacht van 1 miljoen ton suiker te-
gen eind september 2021. Gezien deze geringe voor-
raad en het beperkte aanbod vragen de gebruikers een 
rechtenvrije suikertoegang ter compensatie van het feit 
dat de bevoorrading van de EU-markt te krap is. 

Lacht de (nabije) toekomst de bietenteler toe?
De uitzaai van suikerbieten draait stilaan op volle toeren. Het weer 
en de bodemtoestand zijn daarbij bepalend. Onder meer aan de 
hand van de raadgevingen van het Bieteninstituut (KBIVB) kunnen 
de planters de basis leggen voor een goede ontkieming, ontwikke-
ling en uiteindelijk ook oogst van de bieten.

Veel is nog onzeker, maar wat wel vaststaat is dat er opnieuw kwa-
liteitswerk zal afgeleverd worden. De vakkennis en de toewijding 
van de Belgische planters worden algemeen erkend. Enkel ziekten, 
plagen én ongunstige weersomstandigheden kunnen roet in het 
eten gooien.

In dat verband is het bang afwachten of de vergelingsziekte verder 
doorbreekt. Waar die tot vorig jaar met een breed gebruik van om-
huld zaaizaad vrij goed onder controle bleef, stak het vergelingsvi-
rus in 2020 vervaarlijk de kop op. Als sector verkregen we ook voor 
dit jaar een noodtoelating om de neonicotinoïden die Europa ver-
boden heeft, te mogen gebruiken. Die toelating wordt echter 
steeds beperkter. Ze gaat ook nog altijd gepaard met zeer strenge 
voorwaarden op de opvolgende teelten. Het is beter dan niets … 
In bijna vijftien andere EU-lidstaten zijn er inmiddels ook noodtoe-
latingen, waarbij de randvoorwaarden wel vaak flexibeler en dus 
realistischer zijn. Daarvoor mag men ook niet blind zijn.

Ondertussen werken we, opnieuw in het kader van het KBIVB, aan 
alternatieven en oplossingen die ons in de toekomst op een struc-
turele en duurzame manier kunnen helpen. Die zoektocht vergt 
echter mensen en middelen. En tijd. Voor mankracht en geld kijken 

we daarbij ook naar de overheid. De tijd vliegt, zegt men, maar de 
tijd die onderzoek en ontwikkeling van levende materie nu een-
maal vergen, is moeilijk te versnellen.

De hamvraag bij het begin van de uitzaai is opnieuw: zal het werk 
van de bietentelers ook fair vergoed worden? Dat hangt van veel 
factoren af, maar toch eerst en vooral van de suikerprijs en vervol-
gens van de bereidheid van de fabrikanten om de toegevoegde 
waarde te delen.

Wat de suikerprijs betreft, zijn de nieuwste signalen eerder bemoe-
digend. Zoals u elders in deze Bietplanter kan lezen, lijken de we-
reldprijzen momenteel wat te stabiliseren. Een aanhoudend lagere 
suikerproductie dan -verbruik zou deze prijzen verder moeten aan-
jagen. Ook op de Europese markt lijken stijgende prijzen plausibel 
door het samenspel van een kleinere productie, hogere uitvoer en 
geslonken stocks. In de meest recente, door de Europese Commis-
sie gerapporteerde prijzen laat die trend zich in ieder geval al wat 
zien. We mogen stilaan hopen dat ze evolueren in de richting van 
de vroegere drempelprijs van circa 400 euro.

Na de afgelopen moeilijke jaren, waarbij veel planters net tegen of 
zelfs onder kostprijs bieten teelden, is het absoluut noodzakelijk 
dat er een ommekeer komt. Het uitgezaaide areaal kromp in de af-
gelopen periode gestaag. Ook in de andere Europese bietenlanden 
was dat het geval, vaak nog meer uitgesproken dan bij ons. Daar 
speelden ook fabriekssluitingen en plagen een belangrijke rol.

Ook de Europese autoriteiten stellen zich vragen bij de 
evolutie van de bietsuiker-filière sinds het verdwijnen van het quo-
tasysteem. Nog dit jaar zouden een aantal studies en bevragingen 
daarop antwoorden moeten formuleren. CBB en CIBE participeer-
den daar actief in en blijven dit opvolgen. Hopelijk durft men uit-
eindelijk ook de conclusies trekken die zich opdringen. De hervor-
mingen van de gemeenschappelijke marktordening in het kader 
van het nieuwe GLB, zijn daartoe een kans. En laat ons ook niet 
voorbij gaan aan het feit dat men de landbouwers bij dit alles ook 
nog eens in een steeds “groener” en “duurzamer” keurslijf duwt.

In ons land blijven ondertussen nogal wat akkerbouwers in de bie-
tenteelt geloven. Ze verwachten hiervoor echter, volkomen te-
recht, hun deel van de koek. Willen ze de bevoorrading van de sui-
kerfabrieken verzekeren en daarbij ook voldoende lange 
campagnes draaien, is het noodzakelijk dat de bietenverwerkers 
duidelijke signalen geven aan hun “trouwe” planters. Want, laten 
we er nog eens aan herinneren, geen suikerbietenteelt zonder sui-
kerfabrieken die de bieten afnemen, 
maar evenmin suikerfabrieken zon-
der voldoende en kwalitatieve sui-
kerbieten …

Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB
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EU-suikermarkt: eindelijk een stijging 
Op de EUmarkt bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 
voor suiker 388 euro per ton in januari 2021, wat 9 euro 
per ton meer is dan in december 2020. Dit is voor  
het eerst een gemiddelde voor de EU27, zonder het 
Verenigd Koninkrijk.

Deze stijging werd verwacht met het oog op de aanzienlijke daling van de 
suikervoorraden in de EU die door de Commissie wordt voorspeld voor 
het begin van het volgende verkoopseizoen. In haar recentste raming van 
de suikervoorzieningsbalans van de EU heeft de Commissie de suikerpro-
ductie voor 2020/21 neerwaarts bijgesteld van 17,4 miljoen ton vorig jaar 
(met de productie van het Verenigd Koninkrijk) tot 14,5 miljoen ton (zon-
der de productie van het Verenigd Koninkrijk). De Commissie verwacht 
ook dat de EU dit seizoen meer suiker zal uitvoeren, namelijk 3 miljoen 
ton. Dit is een stijging met 23 procent ten opzichte van het vorige seizoen. 
Door de hogere prijzen op de wereldmarkt is de uitvoer voor de suikerpro-
ducenten veel lucratiever geworden.

Gezien de lagere productie en de hogere uitvoer zouden de suikervoor-
raden, die aan het begin van dit seizoen (1 oktober 2020) 2,2 miljoen 
ton bedroegen, tegen het einde (30 september 2021) dalen tot 1,1 mil-
joen ton, of minder dan 10 procent van het EU-verbruik, wat zou wijzen 
op een onderbevoorrade markt en zou kunnen leiden tot een stijging 
van de EU-suikerprijzen. 

De spotprijzen vertonen trouwens een opwaartse trend (Platts-Kings-
man - laatste week van maart 2021): 473 euro per ton in West-Europa - 
geleverd; 488 euro per ton in mediterraan Europa en 525 euro per ton in 
het Verenigd Koninkrijk - geleverd. Deze prijzen zijn slechts indicatief, 
aangezien zij betrekking hebben op kleine hoeveelheden en de leve-
ringskosten binnen de EU bevatten, terwijl in de prijzen van de Commis-
sie de leveringskosten niet zijn inbegrepen.

Stabilisatie van de wereldprijzen voor witte 
suiker 
De wereldprijzen voor witte suiker, die in januari en februari 2021 met 
12 procent waren gestegen tot 390 euro per ton, stabiliseerden zich in 
maart op ongeveer 370 euro per ton. De stijging van de suikerprijzen in 
het begin van het jaar werd ondersteund door een tijdelijk tekort aan 
witte suiker als gevolg van de slechte Europese oogst en de vertraging 
van de Indiase export. Door de Braziliaanse oogst, die normaal begint in 
april, zouden de prijzen in de toekomst kunnen dalen.

De onderliggende trend is echter stijgend, aangezien de Internationale 
Suikerorganisatie (ISO) onlangs haar raming van het wereldsuikertekort 
voor 2020/21 naar boven heeft bijgesteld tot 4,7 miljoen ton. Dit komt 
door een daling van de wereldproductie tot 169 miljoen ton als gevolg 
van een afname van de bietsuikerproductie met 1,3 miljoen ton en door 
lagere ramingen van de suikerproduktie in Iran, Pakistan en Thailand.
Het mondiale suikerverbruik is gestegen: 173,8 miljoen ton in 2020/21, 
een stijging met 3,5 miljoen ton ten opzichte van het totaal voor 
2019/20. Dit zou leiden tot een daling van de verhouding voorraad/ver-
bruik tot 53 procent (57 procent vorig jaar), een niveau dat echter niet 
kritiek is. Deze ramingen moeten met de nodige voorzichtigheid wor-
den bekeken, aangezien de covidpandemie de prognose bemoeilijkt.

Wereldsuikerbalans in miljoen ton

2020/21 2019/20 Verschil

Productie 169,0 171,1 -2,1

Consumptie 173,8 170,3 3,5

Overschot/tekort -4,7 0,8

Eindvoorraad 92,7 97,6 -4,9

Voorraad/verbruik in % 53 % 57 %

 Bron: ISO
Wat betreft ruwe suiker, kunnen de vertraagde verladingen die zich mo-
menteel voordoen bij de Braziliaanse export van sojabonen, overslaan naar 
de suikersector en de prijzen van ruwe suiker doen stijgen. Volgens Bloom-
berg liggen er veel schepen te wachten in de Braziliaanse havens en zal het 
waarschijnlijk pas in mei mogelijk zijn om suiker via dezelfde terminals te 
verhandelen. Vermoedelijk zullen dan ook de prijzen van ruwe suiker stijgen 
als gevolg van logistieke problemen in de Braziliaanse havens.  

Lichte stijging van de Europese prijs en daling van de 
wereldprijs

De evolutie van de regionale gemiddelde prijzen voor januari 
2021 ziet er als volgt uit:
- Noord- en Midden-Europa: 386 euro per ton (380 euro per ton in 

december 2020);
- West-Europa (zonder het Verenigd Koninkrijk): 378 euro per ton 

(367 euro per ton in december 2020);
- Mediterraan Europa: 443 euro per ton (444 euro per ton in 

december 2020).
Ter info: de prijs in het Verenigd Koninkrijk is niet langer opgenomen 
in het EU-gemiddelde noch in het gemiddelde voor West-Europa.



In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de bladinsecten. Het bevat ook enige 
informatie over de vergelingsvirussen, de bladluisvectoren, de erkende en aanbevolen 
bestrijdingsmethoden en tenslotte het waarnemingsnetwerk. 

Het aanpassen van de bestrijding van plagen in functie van de zaadbe-
handeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

Geval 1: Zaadbehandeling Gaucho + Force (68g imidacloprid + 4g tefluthrin per zaadeenheid)  
 
Voor het derde opeenvolgende jaar is een tijdelijke 120-dagen toelating verleend voor het zaaien 
van bietenzaad omhuld met neonicotinoïden. Een dergelijke toelating werd verkregen in 2021 
voor het product Gaucho, op basis van imidacloprid. Het zaaien van behandeld zaad met neonico-
tinoïden is toegestaan van 15/02/2021 tot 14/06/2021. Net als bij de toelating in 2019 en 2020, is 
het gebruik van behandeld zaad met neonicotinoïden tijdelijk toegestaan onder strikte voorwaar-
den met betrekking tot de teeltrotatie. De beperkingen op het vlak van teeltrotatie kunnen wor-
den geraadpleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsitua-
ties (120 dagen) > imidacloprid – GAUCHO 70WS – 120 dagen toelating (15/02/21 – 14/06/21, 
uitzaaien suikerbietenzaden). 

Zaadbehandelingen met Gaucho bieden een goede bescherming tegen ondergrondse EN vlie-
gende plaaginsecten. Wanneer zaden behandeld zijn met Gaucho, is er voor de behandeling van 
bladinsecten geen enkele insecticidenbespuiting nodig. 

 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrin per zaadeenheid)  
 
De meerderheid van de landbouwers heeft gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-
behandeling. Tefluthrin, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een con-
tact- en dampwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. 
Deze dampbel met actieve stoffen beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje. 
Bodemplagen die in contact komen met de beschermende dampbel worden afgeweerd en geëli-
mineerd.  

Een zaadbehandeling met Force biedt een goede bescherming tegen de meeste bodemplagen, 
dat wil zeggen tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bietenke-
vers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de wer-
king van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met de werking van neonicotinoïde be-
handeld zaad. In deze context worden een verlengde teeltrotatie (meer dan een jaar op drie) en 
diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door bodeminsecten te beperken. 
Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk om waardplanten te vermij-
den. Bijvoorbeeld, door het vermijden van weiden en grassen als voorteelt, wordt het risico op 
emelten beperkt. 

Force heeft geen enkele werkzaamheid tegen bladinsecten. Om de suikerbieten te bescher-
men tegen vliegende insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  

 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplagen en 
vliegende insecten. Als er schade door ondergrondse insecten wordt waargenomen, kunnen er 
geen bestrijdingsmaatregelen worden genomen. Er is bij suikerbieten geen werkzame bestrijding 
van ondergrondse plagen erkend na de zaai.  
 
Net zoals bij het zaad dat enkel met Force behandeld werd (geval 2), kunnen bladbehandelingen 
nodig zijn om suikerbieten te beschermen tegen vliegende insecten. 
 
Aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

De aardvlo is een kleine glanzende metaalblauwe kever die 2,5 mm groot is. De tarsus, een struc-
tuur aan het uiteinde van de achterpoten, is sterk gespierd en opgezet, waardoor hij over grote 
afstanden kan springen. Een volwassen exemplaar dat zich voedt met bladeren kan kleine vraat-
plekken veroorzaken . Een behandeling is zeer zelden nodig. Het wordt alleen aanbevolen in geval 
van ernstige aanvallen op jonge plantjes tot maximum het 2-4 bladstadium. Dit wil zeggen wan-
neer een groot aantal bladeren, een groot aantal vraatplekken vertoont. 

De bietenkever is een kleine kever die aan het bodemoppervlak verschijnt bij hogere tempera-
turen en relatieve luchtvochtigheid. Bovengrondse bietenkevers knagen aan bladeren en kiem-
bladeren, wat kan leiden tot vertraagde bietengroei. Ze kunnen schade veroorzaken tot het 4-
bladstadium, maar deze schade kan lang zichtbaar blijven op de jonge, aangetaste bladeren.  In 
het algemeen is een behandeling niet nodig.  

Als een behandeling tegen aardvlooien en/of bietenkevers nodig is, moet die worden uitgevoerd 
in aanwezigheid van deze insecten, aangezien de erkende insecticiden alleen een contactwerking 
hebben. Er wordt aangeraden 48 uur te wachten na de toepassing van het insecticide alvorens 
een herbicidebehandeling uit te voeren, zodat de plant kan herstellen en problemen van fytotoxi-
citeit worden vermeden.  
 
De bietenvlieg heeft een grijs-bruine kleur en lijkt op de huisvlieg. De vrouwtjes leggen hun eitjes, 
die wit en langwerpig zijn aan de onderkant van de bietenbladeren. Ze zijn in het algemeen paral-
lel gegroepeerd, in kleine groepjes van 3 tot 10 eitjes. Na het uitkomen dringen de witachtige 
larven de bladeren meteen binnen en graven mineergangen. Schade wordt alleen in het larven-
stadium aangericht. Een insecticidebehandeling is nodig wanneer er eitjes en larven aanwezig 
zijn op jonge plantjes, als en alleen als de behandelingsdrempels uit onderstaande tabel 1 wor-
den bereikt. 

 
Bladluizen 

Twee belangrijke soorten bladluizen kunnen schade veroorzaken in suikerbieten: de zwarte bo-
nenluis (Aphis fabae) en de groene perzikluis (Myzus persicae). Andere soorten, zoals de groene en 
roze aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbia) en de sjalottenbladluis (Myzus ascalonicus), kun-
nen ook virale vergeling overbrengen, maar op een lager werkzaamheidsniveau dan de groene 
perzikluis.   

De zwarte bonenluis, Aphis fabae 

Zwarte bonenluizen (foto 1) zijn gezet en matzwart van kleur. Ze hebben geen frontale voor-
hoofdknobbels. De sifons zijn zwart, kort en recht. De antennen zijn korter dan het lichaam. De 
nimfen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van witte wasachtige vlekken op het achterlijf. 
Gevleugelde individuen zijn ook zwart met grote transparante vleugels.  
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Tabel 1: Behandelingsdrempel voor de bietenvlieg verschilt in functie van het ontwikkelingssta-
dium  van de bieten. 

Stadium  van de biet  Behandelingsdrempel 

4-bladstadium > 6 eitjes en larven / plant 

6-bladstadium > 10 eitjes en larven / plant 

8-bladstadium 18 eitjes en larven / plant 

Foto 1: Ongevleugelde zwarte bonenluis.  Wanneer de kolonies aanzienlijk zijn, krullen de blade-
ren op als gevolg  van zuigschade. 

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de bladinsecten. Het bevat ook enige 
informatie over de vergelingsvirussen, de bladluisvectoren, de erkende en aanbevolen 
bestrijdingsmethoden en tenslotte het waarnemingsnetwerk. 

Het aanpassen van de bestrijding van plagen in functie van de zaadbe-
handeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

Geval 1: Zaadbehandeling Gaucho + Force (68g imidacloprid + 4g tefluthrin per zaadeenheid)  
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den geraadpleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsitua-
ties (120 dagen) > imidacloprid – GAUCHO 70WS – 120 dagen toelating (15/02/21 – 14/06/21, 
uitzaaien suikerbietenzaden). 

Zaadbehandelingen met Gaucho bieden een goede bescherming tegen ondergrondse EN vlie-
gende plaaginsecten. Wanneer zaden behandeld zijn met Gaucho, is er voor de behandeling van 
bladinsecten geen enkele insecticidenbespuiting nodig. 

 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrin per zaadeenheid)  
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Brazilië: aandelenkoersen voor suiker en ethanol krijgen zware dreun
De suikerrietoogst in Brazilië start in een crisissfeer. De 
suiker, ethanol en energiesector heeft zwaar te lijden 
onder de coronacrisis en onder de politieke ge beurte
nissen van de afgelopen weken.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ontsloeg op 22 februari 
jongstleden de directeur van het staatsolieconcern Petrobras die hij 

ervan beschuldigde een beleid te hebben gevoerd dat heeft geleid tot 
een stijging van de brandstofprijzen tijdens de voorbije maanden. 
Bolsonaro, die een inflatiestijging tracht te vermijden, wil dat de 
brandstofprijzen zich stabiliseren.

Dit nieuws werd negatief onthaald bij de bedrijven. Een daling of 
handhaving van de brandstofprijzen zal namelijk leiden tot in-
komensverlies bij Petrobras. Dit concern is een van de motoren van de 
Braziliaanse economie. Onmiddellijk daalde de beurs van Sao Paulo met 
meer dan 5 procent. Ook de aandelenkoers van ondernemingen die 
actief zijn in de suiker- en ethanolsector (Cosan, Sao Martinho, Biosev, 
Raizen en Jalles Machado) zakte, omdat ze sterk afhankelijk zijn van het 
benzineprijsbeleid van Petrobras.

Nieuwe depreciatie van de real ten opzichte 
van de dollar
Sinds 22 februari hebben de politieke gebeurtenissen in Brazilië geleid 
tot een verdere depreciatie van de Braziliaanse real met 5,3 procent. De 
real had al een zeer turbulent 2020 achter de rug, met een depreciatie 
van ongeveer 29 procent. Sinds 22 februari jl. is de turbulentie weer op 
gang gekomen en is de real verder gedeprecieerd met 5,3 procent ten 
opzichte van de dollar. 

Naast de vrees voor inmenging van president Bolsanaro in het beheer 
van Petrobras, werden begin maart de veroordelingen tegen oud-
president Lula da Silva vernietigd, waardoor hij zich dus kandidaat zou 
kunnen stellen voor de presidentsverkiezingen van 2022. De financiële 
markten anticiperen reeds op hogere overheidsuitgaven en het 
daardoor niet realiseren van marktvriendelijke hervormingen.

De overheid gaat de suikerrietoogst helpen 
financieren
Ter ondersteuning van de suiker-energiesector, die in Brazilië werk biedt 
aan ongeveer 750.000 mensen en zwaar wordt getroffen door de 
coronapandemie, heeft de Braziliaanse regering besloten de suiker-
sector (telers en fabrikanten) te steunen in de vorm van leningen. 
Hiermee zouden de producenten de campagne die wordt opgestart in 
april kunnen financieren. Ook de Braziliaanse Nationale Bank voor 
Economische en Sociale Ontwikkeling heeft een noodkrediet geopend. 
De leningen zouden een looptijd hebben van maximaal 24 maanden en 
de bank zal tot 130 procent van de materiële voorraden van de 
onderneming als onderpand voor de operatie kunnen vragen.

Ethanolproductie daalt met 16 procent in 
2020 als gevolg van corona
Brazilië, ‘s werelds op een na grootste producent na de VS, produceerde 
30 miljoen kubieke meter ethanol in 2020, tegen 36 miljoen kubieke 
meter in 2019, een daling van 16 procent. Het land werd in 2020 
geconfronteerd met een dubbele druk: een daling van de benzinevraag 
met 8 procent en lagere olieprijzen, waardoor de benzineprijzen 
daalden en ethanol minder competitief werd ten opzichte van benzine. 
Ook werd minder ethanol geproduceerd in 2020, omdat de fabrieken 
tijdens de campagne 2020/21 de suikerproductie hebben gemaxi-
maliseerd ten koste van ethanol. De betere rendabiliteit van suiker 
onder de huidige marktomstandigheden heeft ertoe geleid dat de 
omzetting van suikerriet in ethanol met 10 procent is gedaald. 

Een gedeeltelijk herstel van de ethanolproductie wordt verwacht in 
2021 (33 Mm3) en in 2022 (34 Mm3), als de productie van maïsethanol 
zich snel ontwikkelt. In 2021 zou de productie van maïsethanol 2,5 
miljoen kubieke meter bedragen, een stijging met 85 procent ten 
opzichte van 2019, met een aantal fabrieken in opbouw. 

In feite heeft Brazilië meer te lijden gehad van de coronapandemie dan 
zijn Amerikaanse concurrent. In de VS zou de geraamde afname van de 

benzinevraag met 10 procent hebben geleid tot een daling van de 
ethanolproductie met 12% tot 52 miljoen kubieke meter in 2020, het 
laagste niveau sinds 2014. De ethanolproductie is tussen februari en 
april met ongeveer 40 procent verminderd door de beperkte opslag-
capaciteit.

Vertraging bij de suikerexport
Een ander gevolg van de pandemie is de congestie in de Braziliaanse 
havens. Volgens Reuters concurreren suikerhandelaars in de haven van 
Santos met exporteurs van sojabonen omdat de Braziliaanse sojaoogst 
aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Wat suiker betreft, beginnen 
de verschepingen van de nieuwe oogst normaal gezien pas in april, 
maar de bedrijven verschepen nog steeds voorraden van de recordoogst 
van 2020. Medio februari bedroeg de suikervoorraad nog 7,3 miljoen 
ton, het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.   

Evolutie van de wereldprijs van ruwe suiker uitgedrukt in euro, 
dollar en real in 2020 (januari 2020= 0).

Congestie en vertragingen bij de verscheping van 
suiker en sojabonen in de haven van Santos.

De waardevermindering van de real ten opzichte 
van de dollar bedroeg 29% in het jaar 2020. Een 
zwakkere real ten opzichte van de dollar betekent 
dat ruwe suiker, waarvan de prijs in dollar is uitge-
drukt, aantrekkelijker wordt voor uitvoer naar de 
internationale markten. Brazilië heeft hiervan 
gebruik gemaakt. Tussen april en december 2020 
exporteerde Brazilië bijna 28 miljoen ton suiker, 
waarmee het zijn vorige record uit 2016 versloeg.

China’s suikerinvoer verdrievoudigd in 
begin 2021
De suikerinvoer van China is tijdens de eerste twee maanden van 2021 
meer dan verdrievoudigd tot ongeveer 1 miljoen ton, aldus Bloomberg. 
De grootste importeur van landbouwproducten wereldwijd heeft in 
januari en februari zijn invoer opgevoerd om de groeiende plaatselijke 
tekorten aan te vullen en de voedselprijzen onder controle te houden. 
De tekorten zijn het gevolg van een gebrek aan productieve land bouw-
grond en een groeiende vraag van een meer welvarende bevolking. 

Nederland: industriële papierproductie op 
basis van bietenbladeren
De Nederlandse papierfabrikant Crown Van Gelder is na twee jaar 
ontwikkeling begonnen met de productie en verkoop van suiker-
bietenpapier, zo meldt Printweek.

De nieuwe productlijn, Crown Native genaamd, is de eerste onder-
neming die suikerbietenpapier op industrieel niveau produceert. Het 
productieproces werd ontwikkeld in samenwerking met de Cosun Beet 
Company. Dit papier is geschikt voor de verpakking van levensmiddelen, 
in tegenstelling tot de meeste soorten gerecycleerd papier die resten 
van drukinkt bevatten. 

EU: antitrustonderzoek naar Mondelez-
fabrikant
De Amerikaanse levensmiddelengigant Mondelez, de nummer 1 voor 
chocolade en koekjes in België, wordt ervan verdacht de concurrentie in 
de Europese Unie voor bepaalde producten, zoals chocolade, koekjes en 
koffie te hebben beperkt. Mondelez is een van de grootste producenten 
van chocolade, in de EU en is eigenaar van een groot aantal merken, 
zoals Côte-d’Or, Philadelphia, LU en Douwe Egberts.

Momenteel is er een onderzoek gaande. Meer bepaald wil de Commissie 
weten of Mondelez met haar afnemers overeenkomsten heeft gesloten 
die hen verbieden bepaalde Mondelez-producten in andere EU-
lidstaten te verkopen. Handelaren en marktdeelnemers belemmeren 
om producten te kopen in een lidstaat waar de prijs het laagst is om ze 
door te verkopen op de markten waar de prijs hoger is, is een praktijk die 
over het algemeen leidt tot lagere prijzen. Dit had kunnen resulteren in 
het creëren van een tekort, dat op zijn beurt een prijsstijging zou 
hebben veroorzaakt. 

Tereos wil energieverbruik van fabriek in 
Connantre met 30% verminderen tegen 
2022
De afgelopen zeven jaar heeft de groep Tereos 131 miljoen euro 
geïnvesteerd in zijn vestiging in Connantre om de economische en 
milieuprestaties te verbeteren. Het is de bedoeling om 30% minder 
energie te verbruiken tegen 2022 (ten opzichte van 2016), de CO
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uitstoot met 36.000 ton te verlagen en tegen 2023 autonoom te zijn op 
het gebied van waterverbruik.

De fabriek in Connantre bestudeert een project voor het voordrogen 
van bietenpulp die bestemd is voor diervoeding, voordat deze wordt 
vervoerd naar een van de vier ontwateringsinstallaties van Tereos in de 
Marne-regio. Door het terugwinnen van de warmte, die voordien 
ongebruikt was, kan de voordroger het energieverbruik van de 
ontwateringseenheden met 30 tot 40% verminderen.

Voor de volgende suikercampagne zal de fabriek in Connantre 
beschikken over een nieuwe wasplaats, waardoor de capaciteit van de 
fabriek zal toenemen tot 27.000 ton bieten per dag, d.w.z. een 
produktiestijging van 22%. Ook zal het mogelijk zijn het energieverbruik 
te met 30% en het waterverbruik voor het wassen met 50% te 
verminderen. 
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Nieuwe noodtoelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen 
voor bieten
België geeft een reeks noodtoelatingen voor 
producten waarmee bietentelers bladluizen kunnen 
bestrijden.

De middelen CLOSER en SEQUOIA op basis van sulfoxaflor zijn 
toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten voor een termijn 

van 120 dagen vanaf 15.04.2021 tot en met 12.08.2021.

De middelen BATAVIA, MOVENTO, MOVENTO 100 SC, SPIRO-
TETRABEL, VSM SPIROTETRAMAT en VSM SPIROTETRAMAT 100 SC 
op basis van spirotetramat zijn toegelaten tegen bladluizen in 
suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 
15.04.2021 tot en met 12.08.2021. 

Deze zogenaamde 120 dagen-regelingen werden verleend in 
toepassing van artikel 53 van de Europese Verordening uit 2009 
betreffende het op de markt brengen van gewas beschermings-
middelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bij-
zondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en 
gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door 
op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt 

bedreigd. 



In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de bladinsecten. Het bevat ook enige 
informatie over de vergelingsvirussen, de bladluisvectoren, de erkende en aanbevolen 
bestrijdingsmethoden en tenslotte het waarnemingsnetwerk. 
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handeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
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Zaadbehandelingen met Gaucho bieden een goede bescherming tegen ondergrondse EN vlie-
gende plaaginsecten. Wanneer zaden behandeld zijn met Gaucho, is er voor de behandeling van 
bladinsecten geen enkele insecticidenbespuiting nodig. 
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behandeling. Tefluthrin, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een con-
tact- en dampwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. 
Deze dampbel met actieve stoffen beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje. 
Bodemplagen die in contact komen met de beschermende dampbel worden afgeweerd en geëli-
mineerd.  

Een zaadbehandeling met Force biedt een goede bescherming tegen de meeste bodemplagen, 
dat wil zeggen tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bietenke-
vers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de wer-
king van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met de werking van neonicotinoïde be-
handeld zaad. In deze context worden een verlengde teeltrotatie (meer dan een jaar op drie) en 
diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door bodeminsecten te beperken. 
Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk om waardplanten te vermij-
den. Bijvoorbeeld, door het vermijden van weiden en grassen als voorteelt, wordt het risico op 
emelten beperkt. 

Force heeft geen enkele werkzaamheid tegen bladinsecten. Om de suikerbieten te bescher-
men tegen vliegende insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  

 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplagen en 
vliegende insecten. Als er schade door ondergrondse insecten wordt waargenomen, kunnen er 
geen bestrijdingsmaatregelen worden genomen. Er is bij suikerbieten geen werkzame bestrijding 
van ondergrondse plagen erkend na de zaai.  
 
Net zoals bij het zaad dat enkel met Force behandeld werd (geval 2), kunnen bladbehandelingen 
nodig zijn om suikerbieten te beschermen tegen vliegende insecten. 
 
Aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

De aardvlo is een kleine glanzende metaalblauwe kever die 2,5 mm groot is. De tarsus, een struc-
tuur aan het uiteinde van de achterpoten, is sterk gespierd en opgezet, waardoor hij over grote 
afstanden kan springen. Een volwassen exemplaar dat zich voedt met bladeren kan kleine vraat-
plekken veroorzaken . Een behandeling is zeer zelden nodig. Het wordt alleen aanbevolen in geval 
van ernstige aanvallen op jonge plantjes tot maximum het 2-4 bladstadium. Dit wil zeggen wan-
neer een groot aantal bladeren, een groot aantal vraatplekken vertoont. 

De bietenkever is een kleine kever die aan het bodemoppervlak verschijnt bij hogere tempera-
turen en relatieve luchtvochtigheid. Bovengrondse bietenkevers knagen aan bladeren en kiem-
bladeren, wat kan leiden tot vertraagde bietengroei. Ze kunnen schade veroorzaken tot het 4-
bladstadium, maar deze schade kan lang zichtbaar blijven op de jonge, aangetaste bladeren.  In 
het algemeen is een behandeling niet nodig.  

Als een behandeling tegen aardvlooien en/of bietenkevers nodig is, moet die worden uitgevoerd 
in aanwezigheid van deze insecten, aangezien de erkende insecticiden alleen een contactwerking 
hebben. Er wordt aangeraden 48 uur te wachten na de toepassing van het insecticide alvorens 
een herbicidebehandeling uit te voeren, zodat de plant kan herstellen en problemen van fytotoxi-
citeit worden vermeden.  
 
De bietenvlieg heeft een grijs-bruine kleur en lijkt op de huisvlieg. De vrouwtjes leggen hun eitjes, 
die wit en langwerpig zijn aan de onderkant van de bietenbladeren. Ze zijn in het algemeen paral-
lel gegroepeerd, in kleine groepjes van 3 tot 10 eitjes. Na het uitkomen dringen de witachtige 
larven de bladeren meteen binnen en graven mineergangen. Schade wordt alleen in het larven-
stadium aangericht. Een insecticidebehandeling is nodig wanneer er eitjes en larven aanwezig 
zijn op jonge plantjes, als en alleen als de behandelingsdrempels uit onderstaande tabel 1 wor-
den bereikt. 

 
Bladluizen 

Twee belangrijke soorten bladluizen kunnen schade veroorzaken in suikerbieten: de zwarte bo-
nenluis (Aphis fabae) en de groene perzikluis (Myzus persicae). Andere soorten, zoals de groene en 
roze aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbia) en de sjalottenbladluis (Myzus ascalonicus), kun-
nen ook virale vergeling overbrengen, maar op een lager werkzaamheidsniveau dan de groene 
perzikluis.   

De zwarte bonenluis, Aphis fabae 

Zwarte bonenluizen (foto 1) zijn gezet en matzwart van kleur. Ze hebben geen frontale voor-
hoofdknobbels. De sifons zijn zwart, kort en recht. De antennen zijn korter dan het lichaam. De 
nimfen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van witte wasachtige vlekken op het achterlijf. 
Gevleugelde individuen zijn ook zwart met grote transparante vleugels.  
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Tabel 1: Behandelingsdrempel voor de bietenvlieg verschilt in functie van het ontwikkelingssta-
dium  van de bieten. 

Stadium  van de biet  Behandelingsdrempel 

4-bladstadium > 6 eitjes en larven / plant 

6-bladstadium > 10 eitjes en larven / plant 

8-bladstadium 18 eitjes en larven / plant 

Foto 1: Ongevleugelde zwarte bonenluis.  Wanneer de kolonies aanzienlijk zijn, krullen de blade-
ren op als gevolg  van zuigschade. 

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de bladinsecten. Het bevat ook enige 
informatie over de vergelingsvirussen, de bladluisvectoren, de erkende en aanbevolen 
bestrijdingsmethoden en tenslotte het waarnemingsnetwerk. 

Het aanpassen van de bestrijding van plagen in functie van de zaadbe-
handeling  
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het gebruik van behandeld zaad met neonicotinoïden tijdelijk toegestaan onder strikte voorwaar-
den met betrekking tot de teeltrotatie. De beperkingen op het vlak van teeltrotatie kunnen wor-
den geraadpleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsitua-
ties (120 dagen) > imidacloprid – GAUCHO 70WS – 120 dagen toelating (15/02/21 – 14/06/21, 
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Twee belangrijke soorten bladluizen kunnen schade veroorzaken in suikerbieten: de zwarte bo-
nenluis (Aphis fabae) en de groene perzikluis (Myzus persicae). Andere soorten, zoals de groene en 
roze aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbia) en de sjalottenbladluis (Myzus ascalonicus), kun-
nen ook virale vergeling overbrengen, maar op een lager werkzaamheidsniveau dan de groene 
perzikluis.   

De zwarte bonenluis, Aphis fabae 

Zwarte bonenluizen (foto 1) zijn gezet en matzwart van kleur. Ze hebben geen frontale voor-
hoofdknobbels. De sifons zijn zwart, kort en recht. De antennen zijn korter dan het lichaam. De 
nimfen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van witte wasachtige vlekken op het achterlijf. 
Gevleugelde individuen zijn ook zwart met grote transparante vleugels.  
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behandeling. Tefluthrin, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een con-
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vliegende insecten. Als er schade door ondergrondse insecten wordt waargenomen, kunnen er 
geen bestrijdingsmaatregelen worden genomen. Er is bij suikerbieten geen werkzame bestrijding 
van ondergrondse plagen erkend na de zaai.  
 
Net zoals bij het zaad dat enkel met Force behandeld werd (geval 2), kunnen bladbehandelingen 
nodig zijn om suikerbieten te beschermen tegen vliegende insecten. 
 
Aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

De aardvlo is een kleine glanzende metaalblauwe kever die 2,5 mm groot is. De tarsus, een struc-
tuur aan het uiteinde van de achterpoten, is sterk gespierd en opgezet, waardoor hij over grote 
afstanden kan springen. Een volwassen exemplaar dat zich voedt met bladeren kan kleine vraat-
plekken veroorzaken . Een behandeling is zeer zelden nodig. Het wordt alleen aanbevolen in geval 
van ernstige aanvallen op jonge plantjes tot maximum het 2-4 bladstadium. Dit wil zeggen wan-
neer een groot aantal bladeren, een groot aantal vraatplekken vertoont. 

De bietenkever is een kleine kever die aan het bodemoppervlak verschijnt bij hogere tempera-
turen en relatieve luchtvochtigheid. Bovengrondse bietenkevers knagen aan bladeren en kiem-
bladeren, wat kan leiden tot vertraagde bietengroei. Ze kunnen schade veroorzaken tot het 4-
bladstadium, maar deze schade kan lang zichtbaar blijven op de jonge, aangetaste bladeren.  In 
het algemeen is een behandeling niet nodig.  

Als een behandeling tegen aardvlooien en/of bietenkevers nodig is, moet die worden uitgevoerd 
in aanwezigheid van deze insecten, aangezien de erkende insecticiden alleen een contactwerking 
hebben. Er wordt aangeraden 48 uur te wachten na de toepassing van het insecticide alvorens 
een herbicidebehandeling uit te voeren, zodat de plant kan herstellen en problemen van fytotoxi-
citeit worden vermeden.  
 
De bietenvlieg heeft een grijs-bruine kleur en lijkt op de huisvlieg. De vrouwtjes leggen hun eitjes, 
die wit en langwerpig zijn aan de onderkant van de bietenbladeren. Ze zijn in het algemeen paral-
lel gegroepeerd, in kleine groepjes van 3 tot 10 eitjes. Na het uitkomen dringen de witachtige 
larven de bladeren meteen binnen en graven mineergangen. Schade wordt alleen in het larven-
stadium aangericht. Een insecticidebehandeling is nodig wanneer er eitjes en larven aanwezig 
zijn op jonge plantjes, als en alleen als de behandelingsdrempels uit onderstaande tabel 1 wor-
den bereikt. 

 
Bladluizen 

Twee belangrijke soorten bladluizen kunnen schade veroorzaken in suikerbieten: de zwarte bo-
nenluis (Aphis fabae) en de groene perzikluis (Myzus persicae). Andere soorten, zoals de groene en 
roze aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbia) en de sjalottenbladluis (Myzus ascalonicus), kun-
nen ook virale vergeling overbrengen, maar op een lager werkzaamheidsniveau dan de groene 
perzikluis.   

De zwarte bonenluis, Aphis fabae 

Zwarte bonenluizen (foto 1) zijn gezet en matzwart van kleur. Ze hebben geen frontale voor-
hoofdknobbels. De sifons zijn zwart, kort en recht. De antennen zijn korter dan het lichaam. De 
nimfen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van witte wasachtige vlekken op het achterlijf. 
Gevleugelde individuen zijn ook zwart met grote transparante vleugels.  

INSECTEN MEMO 2021 Kathleen ANTOONS (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Tabel 1: Behandelingsdrempel voor de bietenvlieg verschilt in functie van het ontwikkelingssta-
dium  van de bieten. 

Stadium  van de biet  Behandelingsdrempel 

4-bladstadium > 6 eitjes en larven / plant 

6-bladstadium > 10 eitjes en larven / plant 

8-bladstadium 18 eitjes en larven / plant 

Foto 1: Ongevleugelde zwarte bonenluis.  Wanneer de kolonies aanzienlijk zijn, krullen de blade-
ren op als gevolg  van zuigschade. 
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De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  

 

Opbrengstverliezen ten gevolge van virale vergeling uiten zich vooral in verliezen in wortelop-
brengst en suikergehalte. De opbrengstverliezen zijn variabel en hangen af van het winterklimaat, 
het tijdstip van besmetting en het soort virus. Een proef uitgevoerd in Perwez heeft aangetoond 
dat hoe vroeger de BMYV-besmetting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst is. Bo-
venstaande figuur 1 toont de resultaten van deze proef. 

Vier virussen, waarvan drie hoofdvirussen, zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbie-
ten (tabel 2). Twee virussen, Beet mild yellowing virus en Beet chlorosis virus, behoren tot de familie 
van de Luteoviridae en het geslacht Polerovirus. Het ernstige vergelingssvirus of Beet yellows virus 
behoort tot de Closterovidiae familie en het geslacht Closterovirus. Het vierde virus ten slotte, het 
mozaïekvirus of Beet mosaic virus, behoort tot de familie Potyviridae en het geslacht Potyvirus. Het 
is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 

Elk geslacht van virussen die virale vergeling veroorzaken, hebben een ander mechanisme om het 
virus over te dragen. BMYV en BChV worden overgedragen door bladluizen op de persistente 
wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

 Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
nomen, circuleert het virus in het lichaam van het insect. Het passeert de cellen van het 
spijsverteringskanaal, komt terecht in de hemolymfe en verzamelt zich tenslotte in de 
speekselbuis van de bladluizen. Zodra het virus de speekselklieren heeft bereikt, wordt de 
bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
verscheidene dagen of zelfs tot de dood van het insect behouden. Vandaar dat de virus-
sen persistent worden genoemd. 

 Semi-persistente overdracht (= een intermediair overdrachtsmechanisme tussen een 
persistent, circulerende wijze en een niet-persistent, niet-circulerende wijze): De duur van 
de verwervingsfase bedraagt enkele minuten tot enkele uren. Het virus kan snel na ver-
werving op een plant worden overgedragen, maar het virus kan amper 24-72 uur in de 
monddelen worden vastgehouden. 

 Niet-persistente, niet-circulerende overdracht: Bladluizen lopen de virussen binnen enke-
le seconden op via korte beten en zullen het virus zeer snel kunnen overdragen. Het virus 
blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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Foto 2:  Gevleugelde en ongevleugelde groene perzikluizen (G.Vroman) 

Figuur 1:  Hoe vroeger de bladluisaantasting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst. 
Een verlies aan suikeropbrengst van 20% is waargenomen wanneer de aantasting door bladluizen, 
plaatsvindt rond het 6-8 bladstadium van de suikerbieten.  Als de aantasting plaatsvindt in het 
stadium van twee echte bladeren, bedraagt het gemeten opbrengstverlies 34%.  

Tabel 2:  Kenmerken van de verschillende virussen, verantwoordelijk voor virale vergeling bij bieten. 

Figuur 2: Verspreiding van de verschillende virussen in België.  Elk bemonsterd perceel wordt 
door een cirkel voorgesteld.  
Legende : blauw: gezond, grijs : BMYV, geel : BChV, oranje : BMYV+BChV, groen : 
BMYV+BChV+BYV, paars : BChV + BYV en bruin : BMYV+BYV 

 
Foto 2:  Perceel aangetast door virale vergeling. Virale vergeling wordt gekenmerkt door haar-
den.  
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laag voor het uitvoeren van een insecticidebehandeling. Om tijdens deze risicoperiode voor een 
doeltreffende bescherming te zorgen, moet(en) de insecticidebehandeling(en) worden toegepast 
zodra de behandelingsdrempel is bereikt, ook al is er sprake van een heterogene opkomst. De 
behandelingsdrempel is twee ongevleugelde bladluizen per 10 planten.  

De verschillende insecticiden die in 2021 erkend zijn tegen bladluizen (groen en zwart) staan 
vermeld in tabel 3. Een lijst van alle insecticiden die in 2021 voor suikerbieten erkend zijn, is be-
schikbaar op de website van het KBIVB: Bieten > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmid-
delen > Plagen.  

Vermijd het gebruik van producten op basis van pyrethroïden ! 

Een groot aantal producten op basis van pyrethroïden zijn toegelaten in suikerbieten, zoals Decis, 
Karate Zeon, Sparviero, Karis, Ninja, ... . Het KBIVB raadt het gebruik van pyrethroïden sterk af om 
de volgende drie redenen. 

1) Pyrethroïden hebben een contactwerking. Het is dus van essentieel belang dat het pro-
duct het doel treft om efficiënt te zijn. Aangezien bladluizen zich bij suikerbieten vaak 
onder de bladeren of in de nieuwe, nog niet uitgespreide bladeren in het midden bevin-
den, zal het product in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet efficiënt 
zijn. 

2) Groene perzikluis is resistent tegen pyrethroïden. 

3) Producten op basis van pyrethroïde zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insec-
ten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, … ) helpen echter om de bladluizenpopulatie on-
der controle te houden. 

Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Jandrain 2019 ‐ 12 dagen na behandeling (13‐06)

Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

Handelsnaam Werkzame stof(fen) Werkingswijze Werkzaamheid Dosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC 25g/l beta -cyfluthrine Pyréthrinoïde 0.3 l/ha 1 28
Decis EC 2.5,… 25g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.4 l/ha 3 30
Decis 15 EW,… 15g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.5 l/ha 1 30
Okapi 5g/l lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïde 1.25 l/ha 1 7

100g/l pirimicarbe Carbamate
Pirimor,… 50 % pirimicarbe Carbamate 350 g/ha 2 7
Teppeki,… 50% flonicamide Flonicamide 140 g/ha 1 60

Movento,… 100g/l spirotetramat 0.75 l/ha 2 90
Closer,… 120g/l sulfoxaflor Sulfoximine 0.2 l/ha 1 28

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021

De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  

 

Opbrengstverliezen ten gevolge van virale vergeling uiten zich vooral in verliezen in wortelop-
brengst en suikergehalte. De opbrengstverliezen zijn variabel en hangen af van het winterklimaat, 
het tijdstip van besmetting en het soort virus. Een proef uitgevoerd in Perwez heeft aangetoond 
dat hoe vroeger de BMYV-besmetting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst is. Bo-
venstaande figuur 1 toont de resultaten van deze proef. 

Vier virussen, waarvan drie hoofdvirussen, zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbie-
ten (tabel 2). Twee virussen, Beet mild yellowing virus en Beet chlorosis virus, behoren tot de familie 
van de Luteoviridae en het geslacht Polerovirus. Het ernstige vergelingssvirus of Beet yellows virus 
behoort tot de Closterovidiae familie en het geslacht Closterovirus. Het vierde virus ten slotte, het 
mozaïekvirus of Beet mosaic virus, behoort tot de familie Potyviridae en het geslacht Potyvirus. Het 
is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 

Elk geslacht van virussen die virale vergeling veroorzaken, hebben een ander mechanisme om het 
virus over te dragen. BMYV en BChV worden overgedragen door bladluizen op de persistente 
wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
nomen, circuleert het virus in het lichaam van het insect. Het passeert de cellen van het 
spijsverteringskanaal, komt terecht in de hemolymfe en verzamelt zich tenslotte in de 
speekselbuis van de bladluizen. Zodra het virus de speekselklieren heeft bereikt, wordt de 
bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
verscheidene dagen of zelfs tot de dood van het insect behouden. Vandaar dat de virus-
sen persistent worden genoemd. 

Semi-persistente overdracht (= een intermediair overdrachtsmechanisme tussen een 
persistent, circulerende wijze en een niet-persistent, niet-circulerende wijze): De duur van 
de verwervingsfase bedraagt enkele minuten tot enkele uren. Het virus kan snel na ver-
werving op een plant worden overgedragen, maar het virus kan amper 24-72 uur in de 
monddelen worden vastgehouden. 

Niet-persistente, niet-circulerende overdracht: Bladluizen lopen de virussen binnen enke-
le seconden op via korte beten en zullen het virus zeer snel kunnen overdragen. Het virus 
blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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Foto 2:  Gevleugelde en ongevleugelde groene perzikluizen (G.Vroman) 

Figuur 1:  Hoe vroeger de bladluisaantasting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst. 
Een verlies aan suikeropbrengst van 20% is waargenomen wanneer de aantasting door bladluizen, 
plaatsvindt rond het 6-8 bladstadium van de suikerbieten.  Als de aantasting plaatsvindt in het 
stadium van twee echte bladeren, bedraagt het gemeten opbrengstverlies 34%.  

Tabel 2:  Kenmerken van de verschillende virussen, verantwoordelijk voor virale vergeling bij bieten. 

Figuur 2: Verspreiding van de verschillende virussen in België.  Elk bemonsterd perceel wordt 
door een cirkel voorgesteld.  
Legende : blauw: gezond, grijs : BMYV, geel : BChV, oranje : BMYV+BChV, groen : 
BMYV+BChV+BYV, paars : BChV + BYV en bruin : BMYV+BYV 

 
Foto 2:  Perceel aangetast door virale vergeling. Virale vergeling wordt gekenmerkt door haar-
den.  
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De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  

 

Opbrengstverliezen ten gevolge van virale vergeling uiten zich vooral in verliezen in wortelop-
brengst en suikergehalte. De opbrengstverliezen zijn variabel en hangen af van het winterklimaat, 
het tijdstip van besmetting en het soort virus. Een proef uitgevoerd in Perwez heeft aangetoond 
dat hoe vroeger de BMYV-besmetting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst is. Bo-
venstaande figuur 1 toont de resultaten van deze proef. 

Vier virussen, waarvan drie hoofdvirussen, zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbie-
ten (tabel 2). Twee virussen, Beet mild yellowing virus en Beet chlorosis virus, behoren tot de familie 
van de Luteoviridae en het geslacht Polerovirus. Het ernstige vergelingssvirus of Beet yellows virus 
behoort tot de Closterovidiae familie en het geslacht Closterovirus. Het vierde virus ten slotte, het 
mozaïekvirus of Beet mosaic virus, behoort tot de familie Potyviridae en het geslacht Potyvirus. Het 
is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 

Elk geslacht van virussen die virale vergeling veroorzaken, hebben een ander mechanisme om het 
virus over te dragen. BMYV en BChV worden overgedragen door bladluizen op de persistente 
wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

 Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
nomen, circuleert het virus in het lichaam van het insect. Het passeert de cellen van het 
spijsverteringskanaal, komt terecht in de hemolymfe en verzamelt zich tenslotte in de 
speekselbuis van de bladluizen. Zodra het virus de speekselklieren heeft bereikt, wordt de 
bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
verscheidene dagen of zelfs tot de dood van het insect behouden. Vandaar dat de virus-
sen persistent worden genoemd. 

 Semi-persistente overdracht (= een intermediair overdrachtsmechanisme tussen een 
persistent, circulerende wijze en een niet-persistent, niet-circulerende wijze): De duur van 
de verwervingsfase bedraagt enkele minuten tot enkele uren. Het virus kan snel na ver-
werving op een plant worden overgedragen, maar het virus kan amper 24-72 uur in de 
monddelen worden vastgehouden. 

 Niet-persistente, niet-circulerende overdracht: Bladluizen lopen de virussen binnen enke-
le seconden op via korte beten en zullen het virus zeer snel kunnen overdragen. Het virus 
blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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Foto 2:  Gevleugelde en ongevleugelde groene perzikluizen (G.Vroman) 

Figuur 1:  Hoe vroeger de bladluisaantasting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst. 
Een verlies aan suikeropbrengst van 20% is waargenomen wanneer de aantasting door bladluizen, 
plaatsvindt rond het 6-8 bladstadium van de suikerbieten.  Als de aantasting plaatsvindt in het 
stadium van twee echte bladeren, bedraagt het gemeten opbrengstverlies 34%.  

Tabel 2:  Kenmerken van de verschillende virussen, verantwoordelijk voor virale vergeling bij bieten. 

Figuur 2: Verspreiding van de verschillende virussen in België.  Elk bemonsterd perceel wordt 
door een cirkel voorgesteld.  
Legende : blauw: gezond, grijs : BMYV, geel : BChV, oranje : BMYV+BChV, groen : 
BMYV+BChV+BYV, paars : BChV + BYV en bruin : BMYV+BYV 

 
Foto 2:  Perceel aangetast door virale vergeling. Virale vergeling wordt gekenmerkt door haar-
den.  
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De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  

 

Opbrengstverliezen ten gevolge van virale vergeling uiten zich vooral in verliezen in wortelop-
brengst en suikergehalte. De opbrengstverliezen zijn variabel en hangen af van het winterklimaat, 
het tijdstip van besmetting en het soort virus. Een proef uitgevoerd in Perwez heeft aangetoond 
dat hoe vroeger de BMYV-besmetting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst is. Bo-
venstaande figuur 1 toont de resultaten van deze proef. 

Vier virussen, waarvan drie hoofdvirussen, zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbie-
ten (tabel 2). Twee virussen, Beet mild yellowing virus en Beet chlorosis virus, behoren tot de familie 
van de Luteoviridae en het geslacht Polerovirus. Het ernstige vergelingssvirus of Beet yellows virus 
behoort tot de Closterovidiae familie en het geslacht Closterovirus. Het vierde virus ten slotte, het 
mozaïekvirus of Beet mosaic virus, behoort tot de familie Potyviridae en het geslacht Potyvirus. Het 
is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 

Elk geslacht van virussen die virale vergeling veroorzaken, hebben een ander mechanisme om het 
virus over te dragen. BMYV en BChV worden overgedragen door bladluizen op de persistente 
wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
nomen, circuleert het virus in het lichaam van het insect. Het passeert de cellen van het 
spijsverteringskanaal, komt terecht in de hemolymfe en verzamelt zich tenslotte in de 
speekselbuis van de bladluizen. Zodra het virus de speekselklieren heeft bereikt, wordt de 
bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
verscheidene dagen of zelfs tot de dood van het insect behouden. Vandaar dat de virus-
sen persistent worden genoemd. 

Semi-persistente overdracht (= een intermediair overdrachtsmechanisme tussen een 
persistent, circulerende wijze en een niet-persistent, niet-circulerende wijze): De duur van 
de verwervingsfase bedraagt enkele minuten tot enkele uren. Het virus kan snel na ver-
werving op een plant worden overgedragen, maar het virus kan amper 24-72 uur in de 
monddelen worden vastgehouden. 

Niet-persistente, niet-circulerende overdracht: Bladluizen lopen de virussen binnen enke-
le seconden op via korte beten en zullen het virus zeer snel kunnen overdragen. Het virus 
blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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Foto 2:  Gevleugelde en ongevleugelde groene perzikluizen (G.Vroman) 

Figuur 1:  Hoe vroeger de bladluisaantasting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst. 
Een verlies aan suikeropbrengst van 20% is waargenomen wanneer de aantasting door bladluizen, 
plaatsvindt rond het 6-8 bladstadium van de suikerbieten.  Als de aantasting plaatsvindt in het 
stadium van twee echte bladeren, bedraagt het gemeten opbrengstverlies 34%.  

Tabel 2:  Kenmerken van de verschillende virussen, verantwoordelijk voor virale vergeling bij bieten. 

Figuur 2: Verspreiding van de verschillende virussen in België.  Elk bemonsterd perceel wordt 
door een cirkel voorgesteld.  
Legende : blauw: gezond, grijs : BMYV, geel : BChV, oranje : BMYV+BChV, groen : 
BMYV+BChV+BYV, paars : BChV + BYV en bruin : BMYV+BYV 

 
Foto 2:  Perceel aangetast door virale vergeling. Virale vergeling wordt gekenmerkt door haar-
den.  
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De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  

 

Opbrengstverliezen ten gevolge van virale vergeling uiten zich vooral in verliezen in wortelop-
brengst en suikergehalte. De opbrengstverliezen zijn variabel en hangen af van het winterklimaat, 
het tijdstip van besmetting en het soort virus. Een proef uitgevoerd in Perwez heeft aangetoond 
dat hoe vroeger de BMYV-besmetting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst is. Bo-
venstaande figuur 1 toont de resultaten van deze proef. 

Vier virussen, waarvan drie hoofdvirussen, zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbie-
ten (tabel 2). Twee virussen, Beet mild yellowing virus en Beet chlorosis virus, behoren tot de familie 
van de Luteoviridae en het geslacht Polerovirus. Het ernstige vergelingssvirus of Beet yellows virus 
behoort tot de Closterovidiae familie en het geslacht Closterovirus. Het vierde virus ten slotte, het 
mozaïekvirus of Beet mosaic virus, behoort tot de familie Potyviridae en het geslacht Potyvirus. Het 
is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 

Elk geslacht van virussen die virale vergeling veroorzaken, hebben een ander mechanisme om het 
virus over te dragen. BMYV en BChV worden overgedragen door bladluizen op de persistente 
wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

 Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
nomen, circuleert het virus in het lichaam van het insect. Het passeert de cellen van het 
spijsverteringskanaal, komt terecht in de hemolymfe en verzamelt zich tenslotte in de 
speekselbuis van de bladluizen. Zodra het virus de speekselklieren heeft bereikt, wordt de 
bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
verscheidene dagen of zelfs tot de dood van het insect behouden. Vandaar dat de virus-
sen persistent worden genoemd. 

 Semi-persistente overdracht (= een intermediair overdrachtsmechanisme tussen een 
persistent, circulerende wijze en een niet-persistent, niet-circulerende wijze): De duur van 
de verwervingsfase bedraagt enkele minuten tot enkele uren. Het virus kan snel na ver-
werving op een plant worden overgedragen, maar het virus kan amper 24-72 uur in de 
monddelen worden vastgehouden. 

 Niet-persistente, niet-circulerende overdracht: Bladluizen lopen de virussen binnen enke-
le seconden op via korte beten en zullen het virus zeer snel kunnen overdragen. Het virus 
blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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Foto 2:  Gevleugelde en ongevleugelde groene perzikluizen (G.Vroman) 

Figuur 1:  Hoe vroeger de bladluisaantasting plaatsvindt, hoe groter het effect op de opbrengst. 
Een verlies aan suikeropbrengst van 20% is waargenomen wanneer de aantasting door bladluizen, 
plaatsvindt rond het 6-8 bladstadium van de suikerbieten.  Als de aantasting plaatsvindt in het 
stadium van twee echte bladeren, bedraagt het gemeten opbrengstverlies 34%.  

Tabel 2:  Kenmerken van de verschillende virussen, verantwoordelijk voor virale vergeling bij bieten. 

Figuur 2: Verspreiding van de verschillende virussen in België.  Elk bemonsterd perceel wordt 
door een cirkel voorgesteld.  
Legende : blauw: gezond, grijs : BMYV, geel : BChV, oranje : BMYV+BChV, groen : 
BMYV+BChV+BYV, paars : BChV + BYV en bruin : BMYV+BYV 

 
Foto 2:  Perceel aangetast door virale vergeling. Virale vergeling wordt gekenmerkt door haar-
den.  

100

80

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gezond 6‐8 blad 2 blad

% suikeropbrengst ten opzicht van het "gezond" object

De zwarte bonenluis is meestal aanwezig onder de vorm van kolonies. Zwarte bonenluiskolonies 
veroorzaken directe schade door het opzuigen van sap van bietenbladeren. Deze zuigschade 
wordt gekenmerkt door het krullen van de bladeren. 

De groene perzikluis, overdragers van virale vergeling  

De groene perzikluis (foto 2) is aanwezig in suikerbieten in de vorm van gevleugelde en ongevleu-
gelde individuen en nimfen. De ongevleugelde groene perzikluis is lichtgroen tot geelgroen van 
kleur, met hier en daar roze individuen. De groene perzikluis is klein, ovaalvormigmet vrij korte 
sifons en poten. De vorm van de kop is typisch, met voorhoofdsknobbels en een insnijding in de 
kop. De antennen zijn even groot of iets korter dan het lichaam en de cauda (staartje) is vrij klein 
en driehoekig. De sifons zijn aan de binnenzijde iets breder en hebben een smaller uiteinde. De 
gevleugelde groene perzikluis is donkergroen tot zwart op de kop en het borststuk. Het achterlijf 
heeft een grote, onregelmatige, geperforeerde dorsale vlek. De onderzijde van het achterlijf is 
gelig.  

Groene perzikluizen zijn het meest schadelijk. Ze veroorzaken geen directe schade, zoals de zwar-
te bonenluis maar wel indirecte schade door de overdracht van virale vergeling via het eten van 
de bladeren. Ze hebben namelijk het grootste vermogen om virale vergeling over te brengen. De 
bladeren van bieten die met virale vergeling zijn besmet, krijgen een geeloranje kleur, verdikken 
en worden broos. Virale vergeling mag niet worden verward met bladvergeling ten gevolge van 
watertekort of een gebrek. De verdikking van de bladeren en de oranje tint zijn typische sympto-
men om virale vergeling te onderscheiden van andere bronnen van vergeling.  
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is moeilijk om de verschillende virustypes op basis van de symptomen op het blad met het blote 
oog te onderscheiden. 

In België zijn drie van de vier virussen dominant aanwezig: BMYV, BChV en BYV. In 2020 werden in 
België meer dan 500 stalen genomen van symptomatische bieten om de aanwezigheid van de 
virussen te bepalen. De stalen werden door het KBIVB geanalyseerd met behulp van een molecu-
laire methode in het laboratorium. Onderstaande figuur 2 toont de resultaten van de monitoring. 
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wijze, BYV op de semi-persistente wijze en BtMV op de niet-persistente wijze. De drie verschillen-
de overdrachtswijzen worden hieronder nader toegelicht: 

Persistente overdracht waarbij het virus circuleert en zich niet vermenigvuldigd: De blad-
luis verwerft het virus tijdens het langdurig eten van een besmette plant. Eenmaal opge-
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bladluis als besmettelijk of virulent beschouwd. De besmettelijkheid van de bladluis blijft 
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blijft maar heel kort in de monddelen aanwezig. De bladluis verliest na enkele seconden 
tot enkele minuten haar vermogen om het virus vast te houden. 

De virulente (virusdragende) bladluis draagt het virus niet over op haar larven. De larven zullen 
pas virulent worden, overdrager van virale vergeling, na het voeden van een met virale vergeling 
besmette plant. 

Tips voor een doeltreffende bestrijding van bladluizen, overdragers van 
virale vergeling 

Het advies luidt om bieten vanaf het kiemlobstadium tot en met het sluiten van de rijen tegen 
groene bladluizen te beschermen. Na het sluiten van de rijen kunnen bladluizen het virus nog 
overdragen, maar de impact op de opbrengst van een aantasting na het sluiten van de rijen, is te 
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laag voor het uitvoeren van een insecticidebehandeling. Om tijdens deze risicoperiode voor een 
doeltreffende bescherming te zorgen, moet(en) de insecticidebehandeling(en) worden toegepast 
zodra de behandelingsdrempel is bereikt, ook al is er sprake van een heterogene opkomst. De 
behandelingsdrempel is twee ongevleugelde bladluizen per 10 planten.  

De verschillende insecticiden die in 2021 erkend zijn tegen bladluizen (groen en zwart) staan 
vermeld in tabel 3. Een lijst van alle insecticiden die in 2021 voor suikerbieten erkend zijn, is be-
schikbaar op de website van het KBIVB: Bieten > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmid-
delen > Plagen.  

Vermijd het gebruik van producten op basis van pyrethroïden ! 

Een groot aantal producten op basis van pyrethroïden zijn toegelaten in suikerbieten, zoals Decis, 
Karate Zeon, Sparviero, Karis, Ninja, ... . Het KBIVB raadt het gebruik van pyrethroïden sterk af om 
de volgende drie redenen. 

1) Pyrethroïden hebben een contactwerking. Het is dus van essentieel belang dat het pro-
duct het doel treft om efficiënt te zijn. Aangezien bladluizen zich bij suikerbieten vaak 
onder de bladeren of in de nieuwe, nog niet uitgespreide bladeren in het midden bevin-
den, zal het product in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet efficiënt 
zijn. 

2) Groene perzikluis is resistent tegen pyrethroïden. 

3) Producten op basis van pyrethroïde zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insec-
ten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, … ) helpen echter om de bladluizenpopulatie on-
der controle te houden. 

Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

Handelsnaam Werkzame stof(fen) Werkingswijze Werkzaamheid Dosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC 25g/l beta -cyfluthrine Pyréthrinoïde 0.3 l/ha 1 28
Decis EC 2.5,… 25g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.4 l/ha 3 30
Decis 15 EW,… 15g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.5 l/ha 1 30
Okapi 5g/l lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïde 1.25 l/ha 1 7

100g/l pirimicarbe Carbamate
Pirimor,… 50 % pirimicarbe Carbamate 350 g/ha 2 7
Teppeki,… 50% flonicamide Flonicamide 140 g/ha 1 60

Movento,… 100g/l spirotetramat 0.75 l/ha 2 90
Closer,… 120g/l sulfoxaflor Sulfoximine 0.2 l/ha 1 28

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021
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Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Jandrain 2019 ‐ 12 dagen na behandeling (13‐06)

Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

Handelsnaam Werkzame stof(fen) Werkingswijze Werkzaamheid Dosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC 25g/l beta -cyfluthrine Pyréthrinoïde 0.3 l/ha 1 28
Decis EC 2.5,… 25g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.4 l/ha 3 30
Decis 15 EW,… 15g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.5 l/ha 1 30
Okapi 5g/l lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïde 1.25 l/ha 1 7

100g/l pirimicarbe Carbamate
Pirimor,… 50 % pirimicarbe Carbamate 350 g/ha 2 7
Teppeki,… 50% flonicamide Flonicamide 140 g/ha 1 60

Movento,… 100g/l spirotetramat 0.75 l/ha 2 90
Closer,… 120g/l sulfoxaflor Sulfoximine 0.2 l/ha 1 28

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021

laag voor het uitvoeren van een insecticidebehandeling. Om tijdens deze risicoperiode voor een 
doeltreffende bescherming te zorgen, moet(en) de insecticidebehandeling(en) worden toegepast 
zodra de behandelingsdrempel is bereikt, ook al is er sprake van een heterogene opkomst. De 
behandelingsdrempel is twee ongevleugelde bladluizen per 10 planten.  

De verschillende insecticiden die in 2021 erkend zijn tegen bladluizen (groen en zwart) staan 
vermeld in tabel 3. Een lijst van alle insecticiden die in 2021 voor suikerbieten erkend zijn, is be-
schikbaar op de website van het KBIVB: Bieten > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmid-
delen > Plagen.  

Vermijd het gebruik van producten op basis van pyrethroïden ! 

Een groot aantal producten op basis van pyrethroïden zijn toegelaten in suikerbieten, zoals Decis, 
Karate Zeon, Sparviero, Karis, Ninja, ... . Het KBIVB raadt het gebruik van pyrethroïden sterk af om 
de volgende drie redenen. 

1) Pyrethroïden hebben een contactwerking. Het is dus van essentieel belang dat het pro-
duct het doel treft om efficiënt te zijn. Aangezien bladluizen zich bij suikerbieten vaak 
onder de bladeren of in de nieuwe, nog niet uitgespreide bladeren in het midden bevin-
den, zal het product in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet efficiënt 
zijn. 

2) Groene perzikluis is resistent tegen pyrethroïden. 

3) Producten op basis van pyrethroïde zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insec-
ten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, … ) helpen echter om de bladluizenpopulatie on-
der controle te houden. 

Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Jandrain 2019 ‐12 dagen na behandeling (13‐06)

Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

HandelsnaamWerkzame stof(fen)WerkingswijzeWerkzaamheidDosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC25g/l beta -cyfluthrinePyréthrinoïde0.3 l/ha128
Decis EC 2.5,…25g/l deltaméthrinePyréthrinoïde0.4 l/ha330
Decis 15 EW,…15g/l deltaméthrinePyréthrinoïde0.5 l/ha130
Okapi5g/l lambda-cyhalothrinePyréthrinoïde1.25 l/ha17

100g/l pirimicarbeCarbamate
Pirimor,…50 % pirimicarbeCarbamate350 g/ha27
Teppeki,…50% flonicamideFlonicamide140 g/ha160

Movento,…100g/l spirotetramat0.75 l/ha290
Closer,…120g/l sulfoxaflorSulfoximine0.2 l/ha128

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021

laag voor het uitvoeren van een insecticidebehandeling. Om tijdens deze risicoperiode voor een 
doeltreffende bescherming te zorgen, moet(en) de insecticidebehandeling(en) worden toegepast 
zodra de behandelingsdrempel is bereikt, ook al is er sprake van een heterogene opkomst. De 
behandelingsdrempel is twee ongevleugelde bladluizen per 10 planten.  

De verschillende insecticiden die in 2021 erkend zijn tegen bladluizen (groen en zwart) staan 
vermeld in tabel 3. Een lijst van alle insecticiden die in 2021 voor suikerbieten erkend zijn, is be-
schikbaar op de website van het KBIVB: Bieten > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmid-
delen > Plagen.  

Vermijd het gebruik van producten op basis van pyrethroïden ! 

Een groot aantal producten op basis van pyrethroïden zijn toegelaten in suikerbieten, zoals Decis, 
Karate Zeon, Sparviero, Karis, Ninja, ... . Het KBIVB raadt het gebruik van pyrethroïden sterk af om 
de volgende drie redenen. 

1) Pyrethroïden hebben een contactwerking. Het is dus van essentieel belang dat het pro-
duct het doel treft om efficiënt te zijn. Aangezien bladluizen zich bij suikerbieten vaak 
onder de bladeren of in de nieuwe, nog niet uitgespreide bladeren in het midden bevin-
den, zal het product in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet efficiënt 
zijn. 

2) Groene perzikluis is resistent tegen pyrethroïden. 

3) Producten op basis van pyrethroïde zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insec-
ten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, … ) helpen echter om de bladluizenpopulatie on-
der controle te houden. 

Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

Handelsnaam Werkzame stof(fen) Werkingswijze Werkzaamheid Dosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC 25g/l beta -cyfluthrine Pyréthrinoïde 0.3 l/ha 1 28
Decis EC 2.5,… 25g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.4 l/ha 3 30
Decis 15 EW,… 15g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde 0.5 l/ha 1 30
Okapi 5g/l lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïde 1.25 l/ha 1 7

100g/l pirimicarbe Carbamate
Pirimor,… 50 % pirimicarbe Carbamate 350 g/ha 2 7
Teppeki,… 50% flonicamide Flonicamide 140 g/ha 1 60

Movento,… 100g/l spirotetramat 0.75 l/ha 2 90
Closer,… 120g/l sulfoxaflor Sulfoximine 0.2 l/ha 1 28

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021

laag voor het uitvoeren van een insecticidebehandeling. Om tijdens deze risicoperiode voor een 
doeltreffende bescherming te zorgen, moet(en) de insecticidebehandeling(en) worden toegepast 
zodra de behandelingsdrempel is bereikt, ook al is er sprake van een heterogene opkomst. De 
behandelingsdrempel is twee ongevleugelde bladluizen per 10 planten.  

De verschillende insecticiden die in 2021 erkend zijn tegen bladluizen (groen en zwart) staan 
vermeld in tabel 3. Een lijst van alle insecticiden die in 2021 voor suikerbieten erkend zijn, is be-
schikbaar op de website van het KBIVB: Bieten > Plantenbescherming > Gewasbeschermingsmid-
delen > Plagen.  

Vermijd het gebruik van producten op basis van pyrethroïden ! 

Een groot aantal producten op basis van pyrethroïden zijn toegelaten in suikerbieten, zoals Decis, 
Karate Zeon, Sparviero, Karis, Ninja, ... . Het KBIVB raadt het gebruik van pyrethroïden sterk af om 
de volgende drie redenen. 

1) Pyrethroïden hebben een contactwerking. Het is dus van essentieel belang dat het pro-
duct het doel treft om efficiënt te zijn. Aangezien bladluizen zich bij suikerbieten vaak 
onder de bladeren of in de nieuwe, nog niet uitgespreide bladeren in het midden bevin-
den, zal het product in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet efficiënt 
zijn. 

2) Groene perzikluis is resistent tegen pyrethroïden. 

3) Producten op basis van pyrethroïde zijn niet selectief voor nuttige insecten. Nuttige insec-
ten (lieveheersbeestjes, zweefvliegen, … ) helpen echter om de bladluizenpopulatie on-
der controle te houden. 

Uit de resultaten van een proef die in 2019 is uitgevoerd in Jandrain (provincie Waals-Brabant), 
blijkt dat pyrethroïden geen effect of zelfs een negatief effect hebben bij de bestrijding van groe-
ne bladluizen. Op deze locatie waren veel nuttige insecten aanwezig. De nuttige insecten, natuur-
lijke vijanden van bladluizen, waren niet in staat de bladluispopulatie in de met pyrethroïden 
behandelde percelen onder controle te houden, omdat ze door de behandeling met pyrethroïden 
werden afgedood. Dit verklaart waarom in het onbehandelde object het aantal groene bladluizen 
per 10 planten lager was dan in het object behandeld met een pyrethroïde, zoals blijkt uit onder-
staande figuur 3. 

Wij raden het gebruik van dit soort product af, zelfs vroeg in het seizoen. Hoewel er in het 
begin van het seizoen weinig nuttige insecten aanwezig zijn, spelen zij toch een essentiële rol. 
Insecticidebehandeling met een pyrethroïde tegen aardvlooien, bietenkevers of bietenvliegen 
kan later in het seizoen tot hogere bladluisaantallen leiden. Men moet dus een paar vraatplekken 
van deze insecten tolereren om problemen met virale vergeling te beperken. 

Gebruik insecticiden die effectief en selectief zijn tegen groene bladluizen! 

Wat zijn de werkzame insecticiden? Groene perzikluizen zijn gedeeltelijk tot volledig resistent 
tegen 2 van de 3 insecticidefamilies erkend in de suikerbietenteelt. Ten eerste zijn, zoals eerder 
gezegd, alle groene perzikluispopulaties resistent tegen pyrethroïden. De tweede erkende insecti-
cidefamilie zijn de carbamaten. Het product dat is toegelaten voor gebruik op bieten en carba-
maat bevat, en meer specifiek pirimicarb, is Pirimor. Ongeveer 50% van de populaties groene 
perzikluizen zijn resistent tegen pirimicarb. Daarom wordt verwacht dat groene bladluizen die 
deze resistentie bezitten, niet met pirimicarb zullen worden bestreden. Daarom wordt het gebruik 
van Pirimor niet aanbevolen voor een effectieve bestrijding van bladluizen in bieten. 

De derde en laatste erkende insecticidefamilie is flonicamid, dat zit in het handelsproduct Teppe-
ki. Het product Teppeki (50% flonicamid) is het enige erkende insecticide dat werkzaam is tegen 
groene bladluizen in suikerbieten. De geregistreerde dosis voor Teppeki is 140g/ha voor 1 
toepassing voor de bestrijding van bladluizen vanaf het stadium van twee echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamid heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts systemische 
effect. Het opwaarts systemisch effect zorgt voor bescherming van de bladeren die reeds aanwe-
zig zijn op het moment van de behandeling. De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 
tot 7 dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht van het 
vergelingsvirus. De werkingsduur van Teppeki is 10 tot maximaal 15 dagen, afhankelijk van het 
toepassingsstadium. Als het product wordt toegepast in het 2-bladstadium, zal de werkingsduur 
minder dan 10 dagen bedragen. 

Samengevat: slechts één bladtoepassing van een insecticide werkzaam tegen groene bladluizen is 
erkend. Afhankelijk van de bladluisdruk kunnen meerdere insecticidebehandelingen nodig zijn. 
Daarom zijn in 2021 twee aanvragen voor tijdelijke 120 dagen toelatingen ingediend voor andere 
bladinsecticiden. 

Er zijn twee tijdelijke 120 dagen toelatingen verleend voor de bestrijding van bladluizen in suiker-
bieten. Er is één toelating verleend voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van spirotetramat 
(MOVENTO 100 SC/BATAVIA). Een tweede toelating is aanvaard voor producten op basis van sul-
foxaflor (CLOSER/SEQUOIA). Beide vergunningen zijn geldig van 15/04/2021 tot 12/08/2021. Na 
deze periode mogen deze producten niet meer worden gebruikt voor bieten.  De details van de 
toelatingen kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb : Gewasbeschermingsmiddelen > Toela-
tingen raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   

MOVENTO 100SC bevat spirotetramat aan een concentratie van 100 g/l. De toelating is als volgt: 
0,75 l/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De dosering kan worden ver-
laagd tot 0,45 l/ha met behoud van de bladluisbestrijding. De periode vóór de rooi bedraagt 90 
dagen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de chemische groep van de 
ketoenolen. Het transport van spirotetramat binnen de plant gebeurt via het xyleem en het 
floëem, waardoor zowel volgroeide als jonge bladeren die zich na de toepassing hebben ontwik-
keld, worden beschermd.  

Tabel 3: Erkende en tijdelijk toegelaten insecticiden voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven een indicatie van de werkzaamheid van insecticiden voor 
de bestrijding van groene bladluizen, de belangrijkste overdragers  van virale vergeling. Insecticiden die niet werkzaam zijn wegens resistentie bij Myzus persicae zijn rood, en die met een geringe werkzaam-
heid zijn oranje. Insecticiden in het groen zijn de werkzame  producten. 
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Figuur 3: Resultaten van een proef in Jandrain (2019).  Het aantal ongevleugelde groene 
bladluizen per 1 planten is overduidelijk hoger in het object behandeld met een pyrethroïde dan in het 
onbehandelde object.  

Denk eraan uw fytolokaal regelmatig te controleren !  
 
Het is essentieel om regelmatig uw opslagruimte voor fytoproducten te controleren om zeker te zijn dat 
alle voorschriften gerespecteerd zijn. We raden u aan om te controleren of uw gewasbeschermingsmid-
delen aanwezig in uw fytolokaal nog steeds erkend zijn. Raadpleeg daarvoor de rubriek “toelatingen 
raadplegen” op de website https://fytoweb.be/nl om dit te controleren.  
 
Enkele aandachtspunten betreffende de erkende insecticiden in suikerbieten :  
 
- Producten op basis van dimethoaat zijn sinds 30/06/2020 niet langer toegestaan. De producten in 
kwestie zijn : Danadim Progress, Dimistar Progress, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top en Rogor 
40. Deze producten mogen niet meer worden gebruikt, maar moeten worden opgeslagen in het fytolo-
kaal. Zij moeten duidelijk van de andere producten worden gescheiden en de vermelding "Voor de 
volgende inzameling van AgriRecover NBGM" dragen. 
- De toelatingen voor Minuet en Okapi zullen op 31/08/2021 worden ingetrokken. Na deze datum kun-
nen deze producten niet meer worden gebruikt.  
- Het product Okapi is niet langer erkend. Er is een respijtperiode van een jaar toegekend, zodat het 
gebruik nog is toegestaan tot 19/01/2022. 

De resten van producten die niet meer mogen worden gebruikt omdat hun erkenning is ingetrokken, 
moeten worden ingeleverd bij de inzameling “Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen” (NBGM) die 
AgriRecover om de twee jaar organiseert (in de oneven jaren; in 2021 vindt dus een inzameling plaats). 
 
Het overschot van producten die tijdelijk zijn erkend via een 120 toelating, zoals Movento en Closer, 
kunnen tot het volgende jaar worden opgeslagen, op voorwaarde dat zij gescheiden worden van erken-
de producten, met de vermelding "NBGM - toegelaten voor 120 dagen". 

HandelsnaamWerkzame stof(fen)WerkingswijzeWerkzaamheidDosis
Max aantal 
toepassing

Veiligheids-
termijn

Bulldock 25 EC25g/l beta -cyfluthrinePyréthrinoïde0.3 l/ha128
Decis EC 2.5,…25g/l deltaméthrinePyréthrinoïde0.4 l/ha330
Decis 15 EW,…15g/l deltaméthrinePyréthrinoïde0.5 l/ha130
Okapi5g/l lambda-cyhalothrinePyréthrinoïde1.25 l/ha17

100g/l pirimicarbeCarbamate
Pirimor,…50 % pirimicarbeCarbamate350 g/ha27
Teppeki,…50% flonicamideFlonicamide140 g/ha160

Movento,…100g/l spirotetramat0.75 l/ha290
Closer,…120g/l sulfoxaflorSulfoximine0.2 l/ha128

Producten tijdelijk toegelaten van 15/04/2021 tot 12/08/2021
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Het product CLOSER bevat sulfoxaflor aan concentratie van 120g/l. De toelating is als volgt: 0,2 
l/ha, 1 toepassing. De periode vóór de rooi bedraagt 28 dagen. De werkzame stof sulfoxaflor 
behoort tot de klasse van de sulfoximinen. De werkzame stof heeft een onmiddellijke werking en 
een opwaarts systemisch effect.  

De drie aanbevolen producten om de bladluispopulatie te bestrijden en de opbrengstverliezen 
ten gevolge van virale vergeling te beperken zijn Teppeki, Movento en Closer. Deze producten 
bezitten elk een verschillende werkingsmechanisme wat ideaal is om de ontwikkeling van resis-
tantie bij de groene perzikluizen tegen deze producten te beperken.  

De drie aanbevolen producten kunnen met herbiciden worden gemengd. Het is aangeraden te 
behandelen wanneer de relatieve vochtigheid hoog is en voldoende water te gebruiken geduren-
de de bespuiting. De producten hebben een systemische werking. Daarom is het belangrijk dat 
een goede opname van het product wordt verzekerd. Behandeling bij hoge relatieve vochtigheid 
verzekerd de opname van het product omdat de huidmondjes van de bladeren open staan. 

De 3 werkzame stoffen in de aanbevolen producten zijn getest in een proef in 2020 te Perwez. De 
proefpercelen werden op 18 mei geïnoculeerd met 10 groene perzikluizen die drager waren van 
BMYV toen de bieten zich in het 6-8 bladstadium bevonden. Twee dagen na de inoculatie, op 20 
mei, werden insecticidebehandelingen toegepast. op verschillende tijdstippen werd het aantal 
planten met vergelingssymptomen geteld. Onderstaande figuur 4 toont de resultaten van de 
laatste telling in september. De resultaten wijzen erop dat de insecticidebehandelingen de over-
dracht van de virale vergeling konden beperken.   
De proef werd eveneens begin november gerooid. In de behandelde objecten werd een verlies 
aan suikeropbrengst tussen 3 en 6% vastgesteld, terwijl in het onbehandelde object een op-
brengstverlies van 20% werd gemeten (figuur 5). Deze resultaten bewijzen de werkzaamheid van 

de insecticidebehandelingen.  

Vollevelds bespuitingen helpen de schade van virale vergeling te beperken, maar kunnen virale 
vergeling niet bestrijden. De behandelingen worden namelijk toegepast wanneer de bladluizen in 

het gewas aanwezig zijn en zij dus al in staat zijn geweest de jonge bietenplant te verwonden 
tijdens het voeden en het virus over te brengen.  De behandelingen tijdens de groei zijn ook 
moeilijker in de tijd te plaatsen en bijgevolg onzekerder wat de werkzaamheid betreft in vergelij-
king met de zaadbehandelingen met neonicotinoïden. Wij raden u aan uw bladluisbehandelingen 

niet te vroeg toe te passen en te wachten tot de behandelingsdrempel voor groene bladluizen (2 
ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten) is bereikt. Zelfs na de eerste bladluisbehande-
ling moet men de nodige waakzaamheid aan de dag leggen tot en met het sluiten van de rijen. 
Gezien de werkingsduur van bladinsecticiden, die varieert van 10, 15 tot 20 dagen, kunnen de 
percelen bij een tweede (of derde) aantasting namelijk opnieuw worden blootgesteld aan het 
risico van vergeling.  

Volg de waarschuwingsdienst! 

De legende die gebruikt zal worden in 2021 voor de kaart met de waarnemingen van de groene 
ongevleugelde bladluizen kan gevonden worden in figuur 6. Het algemeen principe is hetzelfde 
als vorig jaar. Elk veld wordt aangeduid met een vierkantje in een bepaalde kleur. Wanneer een 
drempel wordt bereikt, zal dit zichtbaar zijn aan de hand van een cijfer aanwezig in het vierkantje. 
Bij elke drempel hoort ook een passende kleur. Wanneer er geen bladluizen aanwezig zijn of de 
drempel is nog niet bereikt, zal een groen vierkantje het veld aanduiden. Vanaf een drempel is 
bereikt, kan datzelfde veld niet teruggaan naar een groene kleur wanneer de bladluizendruk terug 
afneemt. 

 Conclusie 

Om bladluizen te bestrijden bij afwezigheid van neonicotinoïden in de zaadbehandelingen, is het 
hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om insecticidebehandelingen toe te passen. Behandelingen 
met pyrethroïden worden sterk afgeraden. Wanneer de behandelingsdrempel voor groene blad-
luizen is bereikt (2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten), moet zo spoedig mogelijk 
een behandeling worden uitgevoerd met een werkzaam en erkend product, dit wil zeggen met 
Teppeki, Movento of Closer. 

Om onnodige behandelingen en kosten te vermijden en ook om de IPM-normen te respecteren, is 
het sterk aangeraden regelmatig waarnemingen te doen in uw suikerbietenpercelen. Het KBIVB 
zal u daarbij helpen via de waarschuwingsdienst door u te informeren over de aanwezigheid en 
de evolutie van plaagpopulaties tijdens de groeiperiode. 

 

Onderzoeksprojecten uitgevoerd bij het KBIVB  

Het KBIVB en zijn nationale en internationale partners zijn al verscheidene jaren bezig met het 
zoeken naar operationele alternatieven tegen virale vergeling in suikerbieten. De verschillende 
onderzoeksthema’s die al in het verleden en momenteel worden verkend, zijn : 

 Rassentolerantie en/of -resistentie: dit lijkt een van de meest veelbelovende alternatieven te 
zijn. Zaadhuizen werken actief aan de selectie van tolerante rassen. Desondanks zullen de 
eerste tolerante rassen pas over enkele jaren op de markt komen, omdat de selectieprogram-
ma's lang duren. Het KBIVB test sinds 2019 rassen om hun gedrag tegen virale vergeling te 
bestuderen. 

 Alternatieve bestrijdingsoplossingen: De evaluatie van de werkzaamheid van alternatieve 
oplossingen, zowel chemische als biologische, om de bladluizenpopulatie onder controle te 
houden en de overdracht van virale  vergeling in suikerbieten te beperken. Dit wordt onder-
zocht op het KBIVB in samenwerking met verschillende partners. 

 De onderzoeksprojecten hebben ook als doel onze eigen kennis te verbeteren van de vec-
toren verantwoordelijk voor de overdracht en de virale vergelingsvirussen zelf. Zo wordt er 
bijvoorbeeld bestudeerd wat het effect is van een virale infectie op de opbrengst in functie 
van het tijdstip van de infectie en op de bewaring van de bieten op lange termijn. 

 Agro-ecologische benaderingen zouden ook van belang kunnen zijn om bladluizen te beper-
ken en de natuurlijke regulatie te maximaliseren. De invloed van tussenteelten (veldbonen en 
granen) om de aanwezigheid van bladluizen te beperken en de natuurlijke mechanismen te 
bevorderen is het onderwerp van onderzoeken aan het KBIVB in samenwerking met andere 
onderzoekcentra. 

Hoe kunnen deze suikerbietpercelen goed worden waargenomen om een aangepaste bladluisbestrijding te hebben?  
 

Om te bepalen of de behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt, is het raadzaam om minstens één keer per week een telling uit te voeren in 
uw perceel. De telling van het aantal groene bladluizen moeten worden uitgevoerd op vier verschillende locaties in uw perceel op 10 planten, dus op 40 
planten in totaal.  
Alle bladeren van de bietenplanten moeten worden waargenomen, zelfs die in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten worden geïns-
pecteerd. Als een blad of de randen van een blad zijn opgerold, moeten de opgerolde bladeren voorzichtig worden afgerold om te zien of er bladluizen 
aanwezig zijn. Gebruik eventueel een vergrootglas, want de bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als de bietenbladeren.  
 
In de Handleiding van de waarnemer, beschikbaar op de website van het KBIVB, worden de waarnemings- en telmethoden beschreven:  
Snel naar > Hoe uw velden observeren (documenten) > Handleiding van de waarnemer.  
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Figuur 4 : Resultaat van het percentage planten met vergelingssymptomen in functie van de toege-
paste behandeling.   
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Figuur 5 : Opbrengstresultaat proef Perwez in 2020 

Figuur 6 : Legende  van de kaart met de druk van de ongevleugelde groene bladluizen  

Het product CLOSER bevat sulfoxaflor aan concentratie van 120g/l. De toelating is als volgt: 0,2 
l/ha, 1 toepassing. De periode vóór de rooi bedraagt 28 dagen. De werkzame stof sulfoxaflor 
behoort tot de klasse van de sulfoximinen. De werkzame stof heeft een onmiddellijke werking en 
een opwaarts systemisch effect.  

De drie aanbevolen producten om de bladluispopulatie te bestrijden en de opbrengstverliezen 
ten gevolge van virale vergeling te beperken zijn Teppeki, Movento en Closer. Deze producten 
bezitten elk een verschillende werkingsmechanisme wat ideaal is om de ontwikkeling van resis-
tantie bij de groene perzikluizen tegen deze producten te beperken.  

De drie aanbevolen producten kunnen met herbiciden worden gemengd. Het is aangeraden te 
behandelen wanneer de relatieve vochtigheid hoog is en voldoende water te gebruiken geduren-
de de bespuiting. De producten hebben een systemische werking. Daarom is het belangrijk dat 
een goede opname van het product wordt verzekerd. Behandeling bij hoge relatieve vochtigheid 
verzekerd de opname van het product omdat de huidmondjes van de bladeren open staan. 

De 3 werkzame stoffen in de aanbevolen producten zijn getest in een proef in 2020 te Perwez. De 
proefpercelen werden op 18 mei geïnoculeerd met 10 groene perzikluizen die drager waren van 
BMYV toen de bieten zich in het 6-8 bladstadium bevonden. Twee dagen na de inoculatie, op 20 
mei, werden insecticidebehandelingen toegepast. op verschillende tijdstippen werd het aantal 
planten met vergelingssymptomen geteld. Onderstaande figuur 4 toont de resultaten van de 
laatste telling in september. De resultaten wijzen erop dat de insecticidebehandelingen de over-
dracht van de virale vergeling konden beperken.   
De proef werd eveneens begin november gerooid. In de behandelde objecten werd een verlies 
aan suikeropbrengst tussen 3 en 6% vastgesteld, terwijl in het onbehandelde object een op-
brengstverlies van 20% werd gemeten (figuur 5). Deze resultaten bewijzen de werkzaamheid van 

de insecticidebehandelingen.  

Vollevelds bespuitingen helpen de schade van virale vergeling te beperken, maar kunnen virale 
vergeling niet bestrijden. De behandelingen worden namelijk toegepast wanneer de bladluizen in 

het gewas aanwezig zijn en zij dus al in staat zijn geweest de jonge bietenplant te verwonden 
tijdens het voeden en het virus over te brengen.  De behandelingen tijdens de groei zijn ook 
moeilijker in de tijd te plaatsen en bijgevolg onzekerder wat de werkzaamheid betreft in vergelij-
king met de zaadbehandelingen met neonicotinoïden. Wij raden u aan uw bladluisbehandelingen 

niet te vroeg toe te passen en te wachten tot de behandelingsdrempel voor groene bladluizen (2 
ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten) is bereikt. Zelfs na de eerste bladluisbehande-
ling moet men de nodige waakzaamheid aan de dag leggen tot en met het sluiten van de rijen. 
Gezien de werkingsduur van bladinsecticiden, die varieert van 10, 15 tot 20 dagen, kunnen de 
percelen bij een tweede (of derde) aantasting namelijk opnieuw worden blootgesteld aan het 
risico van vergeling.  

Volg de waarschuwingsdienst! 

De legende die gebruikt zal worden in 2021 voor de kaart met de waarnemingen van de groene 
ongevleugelde bladluizen kan gevonden worden in figuur 6. Het algemeen principe is hetzelfde 
als vorig jaar. Elk veld wordt aangeduid met een vierkantje in een bepaalde kleur. Wanneer een 
drempel wordt bereikt, zal dit zichtbaar zijn aan de hand van een cijfer aanwezig in het vierkantje. 
Bij elke drempel hoort ook een passende kleur. Wanneer er geen bladluizen aanwezig zijn of de 
drempel is nog niet bereikt, zal een groen vierkantje het veld aanduiden. Vanaf een drempel is 
bereikt, kan datzelfde veld niet teruggaan naar een groene kleur wanneer de bladluizendruk terug 
afneemt. 

 Conclusie 

Om bladluizen te bestrijden bij afwezigheid van neonicotinoïden in de zaadbehandelingen, is het 
hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om insecticidebehandelingen toe te passen. Behandelingen 
met pyrethroïden worden sterk afgeraden. Wanneer de behandelingsdrempel voor groene blad-
luizen is bereikt (2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten), moet zo spoedig mogelijk 
een behandeling worden uitgevoerd met een werkzaam en erkend product, dit wil zeggen met 
Teppeki, Movento of Closer. 

Om onnodige behandelingen en kosten te vermijden en ook om de IPM-normen te respecteren, is 
het sterk aangeraden regelmatig waarnemingen te doen in uw suikerbietenpercelen. Het KBIVB 
zal u daarbij helpen via de waarschuwingsdienst door u te informeren over de aanwezigheid en 
de evolutie van plaagpopulaties tijdens de groeiperiode. 

 

Onderzoeksprojecten uitgevoerd bij het KBIVB  

Het KBIVB en zijn nationale en internationale partners zijn al verscheidene jaren bezig met het 
zoeken naar operationele alternatieven tegen virale vergeling in suikerbieten. De verschillende 
onderzoeksthema’s die al in het verleden en momenteel worden verkend, zijn : 

Rassentolerantie en/of -resistentie: dit lijkt een van de meest veelbelovende alternatieven te 
zijn. Zaadhuizen werken actief aan de selectie van tolerante rassen. Desondanks zullen de 
eerste tolerante rassen pas over enkele jaren op de markt komen, omdat de selectieprogram-
ma's lang duren. Het KBIVB test sinds 2019 rassen om hun gedrag tegen virale vergeling te 
bestuderen. 

Alternatieve bestrijdingsoplossingen: De evaluatie van de werkzaamheid van alternatieve 
oplossingen, zowel chemische als biologische, om de bladluizenpopulatie onder controle te 
houden en de overdracht van virale  vergeling in suikerbieten te beperken. Dit wordt onder-
zocht op het KBIVB in samenwerking met verschillende partners. 

De onderzoeksprojecten hebben ook als doel onze eigen kennis te verbeteren van de vec-
toren verantwoordelijk voor de overdracht en de virale vergelingsvirussen zelf. Zo wordt er 
bijvoorbeeld bestudeerd wat het effect is van een virale infectie op de opbrengst in functie 
van het tijdstip van de infectie en op de bewaring van de bieten op lange termijn. 

Agro-ecologische benaderingen zouden ook van belang kunnen zijn om bladluizen te beper-
ken en de natuurlijke regulatie te maximaliseren. De invloed van tussenteelten (veldbonen en 
granen) om de aanwezigheid van bladluizen te beperken en de natuurlijke mechanismen te 
bevorderen is het onderwerp van onderzoeken aan het KBIVB in samenwerking met andere 
onderzoekcentra. 

Hoe kunnen deze suikerbietpercelen goed worden waargenomen om een aangepaste bladluisbestrijding te hebben?  
 

Om te bepalen of de behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt, is het raadzaam om minstens één keer per week een telling uit te voeren in 
uw perceel. De telling van het aantal groene bladluizen moeten worden uitgevoerd op vier verschillende locaties in uw perceel op 10 planten, dus op 40 
planten in totaal.  
Alle bladeren van de bietenplanten moeten worden waargenomen, zelfs die in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten worden geïns-
pecteerd. Als een blad of de randen van een blad zijn opgerold, moeten de opgerolde bladeren voorzichtig worden afgerold om te zien of er bladluizen 
aanwezig zijn. Gebruik eventueel een vergrootglas, want de bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als de bietenbladeren.  
 
In de Handleiding van de waarnemer, beschikbaar op de website van het KBIVB, worden de waarnemings- en telmethoden beschreven:  
Snel naar > Hoe uw velden observeren (documenten) > Handleiding van de waarnemer.  
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Figuur 4 : Resultaat van het percentage planten met vergelingssymptomen in functie van de toege-
paste behandeling.   
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Figuur 4 : Resultaat van het percentage planten met vergelingssymptomen in functie van de toege-
paste behandeling.   
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ken en de natuurlijke regulatie te maximaliseren. De invloed van tussenteelten (veldbonen en 
granen) om de aanwezigheid van bladluizen te beperken en de natuurlijke mechanismen te 
bevorderen is het onderwerp van onderzoeken aan het KBIVB in samenwerking met andere 
onderzoekcentra. 

Hoe kunnen deze suikerbietpercelen goed worden waargenomen om een aangepaste bladluisbestrijding te hebben?  
 

Om te bepalen of de behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt, is het raadzaam om minstens één keer per week een telling uit te voeren in 
uw perceel. De telling van het aantal groene bladluizen moeten worden uitgevoerd op vier verschillende locaties in uw perceel op 10 planten, dus op 40 
planten in totaal.  
Alle bladeren van de bietenplanten moeten worden waargenomen, zelfs die in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten worden geïns-
pecteerd. Als een blad of de randen van een blad zijn opgerold, moeten de opgerolde bladeren voorzichtig worden afgerold om te zien of er bladluizen 
aanwezig zijn. Gebruik eventueel een vergrootglas, want de bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als de bietenbladeren.  
 
In de Handleiding van de waarnemer, beschikbaar op de website van het KBIVB, worden de waarnemings- en telmethoden beschreven:  
Snel naar > Hoe uw velden observeren (documenten) > Handleiding van de waarnemer.  
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Figuur 4 : Resultaat van het percentage planten met vergelingssymptomen in functie van de toege-
paste behandeling.   
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Figuur 5 : Opbrengstresultaat proef Perwez in 2020 

Figuur 6 : Legende  van de kaart met de druk van de ongevleugelde groene bladluizen  

Het product CLOSER bevat sulfoxaflor aan concentratie van 120g/l. De toelating is als volgt: 0,2 
l/ha, 1 toepassing. De periode vóór de rooi bedraagt 28 dagen. De werkzame stof sulfoxaflor 
behoort tot de klasse van de sulfoximinen. De werkzame stof heeft een onmiddellijke werking en 
een opwaarts systemisch effect.  

De drie aanbevolen producten om de bladluispopulatie te bestrijden en de opbrengstverliezen 
ten gevolge van virale vergeling te beperken zijn Teppeki, Movento en Closer. Deze producten 
bezitten elk een verschillende werkingsmechanisme wat ideaal is om de ontwikkeling van resis-
tantie bij de groene perzikluizen tegen deze producten te beperken.  

De drie aanbevolen producten kunnen met herbiciden worden gemengd. Het is aangeraden te 
behandelen wanneer de relatieve vochtigheid hoog is en voldoende water te gebruiken geduren-
de de bespuiting. De producten hebben een systemische werking. Daarom is het belangrijk dat 
een goede opname van het product wordt verzekerd. Behandeling bij hoge relatieve vochtigheid 
verzekerd de opname van het product omdat de huidmondjes van de bladeren open staan. 

De 3 werkzame stoffen in de aanbevolen producten zijn getest in een proef in 2020 te Perwez. De 
proefpercelen werden op 18 mei geïnoculeerd met 10 groene perzikluizen die drager waren van 
BMYV toen de bieten zich in het 6-8 bladstadium bevonden. Twee dagen na de inoculatie, op 20 
mei, werden insecticidebehandelingen toegepast. op verschillende tijdstippen werd het aantal 
planten met vergelingssymptomen geteld. Onderstaande figuur 4 toont de resultaten van de 
laatste telling in september. De resultaten wijzen erop dat de insecticidebehandelingen de over-
dracht van de virale vergeling konden beperken.   
De proef werd eveneens begin november gerooid. In de behandelde objecten werd een verlies 
aan suikeropbrengst tussen 3 en 6% vastgesteld, terwijl in het onbehandelde object een op-
brengstverlies van 20% werd gemeten (figuur 5). Deze resultaten bewijzen de werkzaamheid van 

de insecticidebehandelingen.  

Vollevelds bespuitingen helpen de schade van virale vergeling te beperken, maar kunnen virale 
vergeling niet bestrijden. De behandelingen worden namelijk toegepast wanneer de bladluizen in 

het gewas aanwezig zijn en zij dus al in staat zijn geweest de jonge bietenplant te verwonden 
tijdens het voeden en het virus over te brengen.  De behandelingen tijdens de groei zijn ook 
moeilijker in de tijd te plaatsen en bijgevolg onzekerder wat de werkzaamheid betreft in vergelij-
king met de zaadbehandelingen met neonicotinoïden. Wij raden u aan uw bladluisbehandelingen 

niet te vroeg toe te passen en te wachten tot de behandelingsdrempel voor groene bladluizen (2 
ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten) is bereikt. Zelfs na de eerste bladluisbehande-
ling moet men de nodige waakzaamheid aan de dag leggen tot en met het sluiten van de rijen. 
Gezien de werkingsduur van bladinsecticiden, die varieert van 10, 15 tot 20 dagen, kunnen de 
percelen bij een tweede (of derde) aantasting namelijk opnieuw worden blootgesteld aan het 
risico van vergeling.  

Volg de waarschuwingsdienst! 

De legende die gebruikt zal worden in 2021 voor de kaart met de waarnemingen van de groene 
ongevleugelde bladluizen kan gevonden worden in figuur 6. Het algemeen principe is hetzelfde 
als vorig jaar. Elk veld wordt aangeduid met een vierkantje in een bepaalde kleur. Wanneer een 
drempel wordt bereikt, zal dit zichtbaar zijn aan de hand van een cijfer aanwezig in het vierkantje. 
Bij elke drempel hoort ook een passende kleur. Wanneer er geen bladluizen aanwezig zijn of de 
drempel is nog niet bereikt, zal een groen vierkantje het veld aanduiden. Vanaf een drempel is 
bereikt, kan datzelfde veld niet teruggaan naar een groene kleur wanneer de bladluizendruk terug 
afneemt. 

 Conclusie 

Om bladluizen te bestrijden bij afwezigheid van neonicotinoïden in de zaadbehandelingen, is het 
hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om insecticidebehandelingen toe te passen. Behandelingen 
met pyrethroïden worden sterk afgeraden. Wanneer de behandelingsdrempel voor groene blad-
luizen is bereikt (2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten), moet zo spoedig mogelijk 
een behandeling worden uitgevoerd met een werkzaam en erkend product, dit wil zeggen met 
Teppeki, Movento of Closer. 

Om onnodige behandelingen en kosten te vermijden en ook om de IPM-normen te respecteren, is 
het sterk aangeraden regelmatig waarnemingen te doen in uw suikerbietenpercelen. Het KBIVB 
zal u daarbij helpen via de waarschuwingsdienst door u te informeren over de aanwezigheid en 
de evolutie van plaagpopulaties tijdens de groeiperiode. 

 

Onderzoeksprojecten uitgevoerd bij het KBIVB  

Het KBIVB en zijn nationale en internationale partners zijn al verscheidene jaren bezig met het 
zoeken naar operationele alternatieven tegen virale vergeling in suikerbieten. De verschillende 
onderzoeksthema’s die al in het verleden en momenteel worden verkend, zijn : 

 Rassentolerantie en/of -resistentie: dit lijkt een van de meest veelbelovende alternatieven te 
zijn. Zaadhuizen werken actief aan de selectie van tolerante rassen. Desondanks zullen de 
eerste tolerante rassen pas over enkele jaren op de markt komen, omdat de selectieprogram-
ma's lang duren. Het KBIVB test sinds 2019 rassen om hun gedrag tegen virale vergeling te 
bestuderen. 

 Alternatieve bestrijdingsoplossingen: De evaluatie van de werkzaamheid van alternatieve 
oplossingen, zowel chemische als biologische, om de bladluizenpopulatie onder controle te 
houden en de overdracht van virale  vergeling in suikerbieten te beperken. Dit wordt onder-
zocht op het KBIVB in samenwerking met verschillende partners. 

 De onderzoeksprojecten hebben ook als doel onze eigen kennis te verbeteren van de vec-
toren verantwoordelijk voor de overdracht en de virale vergelingsvirussen zelf. Zo wordt er 
bijvoorbeeld bestudeerd wat het effect is van een virale infectie op de opbrengst in functie 
van het tijdstip van de infectie en op de bewaring van de bieten op lange termijn. 

 Agro-ecologische benaderingen zouden ook van belang kunnen zijn om bladluizen te beper-
ken en de natuurlijke regulatie te maximaliseren. De invloed van tussenteelten (veldbonen en 
granen) om de aanwezigheid van bladluizen te beperken en de natuurlijke mechanismen te 
bevorderen is het onderwerp van onderzoeken aan het KBIVB in samenwerking met andere 
onderzoekcentra. 

Hoe kunnen deze suikerbietpercelen goed worden waargenomen om een aangepaste bladluisbestrijding te hebben?  
 

Om te bepalen of de behandelingsdrempel voor groene bladluizen is bereikt, is het raadzaam om minstens één keer per week een telling uit te voeren in 
uw perceel. De telling van het aantal groene bladluizen moeten worden uitgevoerd op vier verschillende locaties in uw perceel op 10 planten, dus op 40 
planten in totaal.  
Alle bladeren van de bietenplanten moeten worden waargenomen, zelfs die in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten worden geïns-
pecteerd. Als een blad of de randen van een blad zijn opgerold, moeten de opgerolde bladeren voorzichtig worden afgerold om te zien of er bladluizen 
aanwezig zijn. Gebruik eventueel een vergrootglas, want de bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als de bietenbladeren.  
 
In de Handleiding van de waarnemer, beschikbaar op de website van het KBIVB, worden de waarnemings- en telmethoden beschreven:  
Snel naar > Hoe uw velden observeren (documenten) > Handleiding van de waarnemer.  
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Figuur 6 : Legende  van de kaart met de druk van de ongevleugelde groene bladluizen  
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Winststijging bij Südzucker voor het boekjaar 2020/21
De groep Südzucker kondigde in een persbericht eind 
maart een stijging aan van zijn jaarwinst; in de kernacti
viteit suiker werd het verlies kleiner.

Voor het boekjaar 2020/21 dat liep tot 28 februari 2021, maakt Süd-
zucker een aanzienlijke winstverbetering bekend. De winsttoename 

is vooral toe te schrijven aan het suikersegment, terwijl de andere seg-
menten (energiegewassen, specialiteiten en fruit) het niveau van vorig 
jaar benaderen. De bedrijfswinst bedroeg ongeveer 230 miljoen euro, 
tegen 116 miljoen euro het jaar ervoor. De verkoop in 2020/21 bleef 
ongewijzigd op ongeveer 6,7 miljard euro. 

De Raad van Bestuur heeft besloten – onder voorbehoud van het advies
van de Toezichtsraad op 19 mei 2021 – om aan de jaarlijkse Algemene 
Vergadering voor het boekjaar 2020/21 een ongewijzigd dividend van 
0,20 euro per aandeel voor te stellen.

Overeenkomst tussen Südzucker en Afyren
Het Franse bedrijf Afyren, dat 100% biogebaseerde organische zuren 
produceert, heeft met Südzucker een langetermijnovereenkomst geslo-
ten voor de levering van nevenproducten van de suikerbieten als 

grondstof voor zijn productie van zuren. Een partnerschap dat de duur-
zaamheidsstrategieën van beide bedrijven ondersteunt.

Voor Südzucker maakt de overeenkomst om zijn nevenproducten te re-
cycleren tot hoogwaardige chemicaliën, die gewoonlijk van aardoliede-
rivaten worden gemaakt, deel uit van zijn verbintenis om duurzaam te 
werken en zijn doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te verwe-
zenlijken. Voor Südzucker gaat het om een diversificatie van zijn neven-
producten naar een nieuwe markt zonder dat de voedselketen wordt 
verstoord.

Voor Afyren stelt de overeenkomst de levering van grondstoffen voor 
haar nieuwe fabriek Afyren Neoxy veilig. Deze fabriek is een bioraffina-
derij zonder afval en met een lage koolstofuitstoot die zal worden ge-
bouwd in Carling-Saint-Avold, nabij de Frans-Duitse grens. Het is de 
bedoeling om in 2022 zeven 100% biogebaseerde organische zuren op 
industriële schaal te produceren.

Agrana start met de productie van fruit-
bereidingen in Japan
De groep Agrana, een dochteronderneming van Südzucker die gespeci-

aliseerd is in fruitconcentraten, zetmeel en suiker, breidt zijn aanwezig-
heid in Azië uit door de overname van de fruitbereidingsactiviteiten van 
de Japanse levensmiddelenproducent Taiyo Kagaku. 

Het bedrijf zal de klanten in de Japanse sector bevoorraden met hoog-
waardige produkten voor bakkerijen, zuivelfabrieken en producenten 
van ijs, sauzen en diverse condimenten. Verwacht wordt dat de Japanse 
markt voor fruitbereidingen gestaag zal groeien met 2 à 3 procent per 
jaar. 

Zwitserland voert premie in om suikerbietenareaal te vergroten 

De Zwitserse economische en fiscale commissie heeft een douane-
beschermingstaks van 70 Zwitserse frank (65 euro) per ton inge-

voerde suiker goedgekeurd. Dezelfde commissie zal naar verwachting 
binnenkort voorstellen de steun voor de bietenteelt te verlagen tot 
1.500 CHF (1.387 euro) per hectare, hetzij 600 CHF (555 euro) minder 
dan in 2020. Schweizer Zucker, de enige fabrikant in Zwitserland, die 
twee suikerfabrieken exploiteert, verklaarde dat de verlaging van de 
steun voor de bietenteelt fataal kan zijn voor de sector. 

Als het voorstel wordt aanvaard, “zouden veel boeren definitief kunnen 
stoppen met de bietenteelt, wat kan leiden tot de sluiting van een of 
beide Zwitserse suikerfabrieken wegens onvoldoende bevoorrading. 
Zwitserland zou dan volledig afhankelijk worden van ingevoerde pro-
ducten”, aldus Schweizer Zucker.

Een premie om meer bieten te zaaien
Als reactie op een moeilijk jaar, dat werd gekenmerkt door de verge-
lingsziekte, het syndroom van het lage suikergehalte en de afwijzing 
van een noodtoelating voor met neonicotinoïden behandeld bieten-
zaad, heeft Schweizer Zucker een nieuwe premie ingevoerd om bieten-
telers aan te moedigen hun bietenareaal te handhaven en zelfs uit te 
breiden. Uitgaande van het voor 2021 geplande bietenareaal van 
16.000 ha, dat reeds 1.750 ha kleiner is dan in 2020, zal voor elke extra 
100 ha een toeslag van 0,1 CHF (0,09 euro) per ton bieten worden be-
taald. 

Schweizer Zucker en Alcosuisse bundelen 
hun krachten in de ethanolsector
Schweizer Zucker heeft in samenwerking met de Zwitserse ethanolpro-

ducent Alcosuisse een procédé ontwikkeld voor de productie van 
ethanol uit bieten om de bevoorrading met ethanol voor medische,  
cosmetische en voedingsmiddelen in Zwitserland veilig te stellen.

De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat Zwitserland sterk afhan-
kelijk is van het buitenland voor ethanol. De autoriteiten onderzoeken 
daarom de mogelijkheid om op middellange termijn opnieuw verplich-
te ethanolvoorraden in te voeren. Swiss Sugar en Alcosuisse zijn van 
plan te investeren in een fabriek voor de productie van ethanol in Zwit-
serland die in het najaar van 2021 operationeel zou zijn. De maximale 
productiecapaciteit van de fabriek zou ongeveer 700.000 liter zuivere 
ethanol per jaar bedragen, wat nog steeds niet voldoende is om in de 
volledige behoefte van het land te voorzien. 

SUIKERINDUSTRIE

•  Fungicidenfamilie met 
innoverende Leafshield 
formulering

• Betere ziektebestrijding  

• Langere werkingsduur

•  Sterkere stresstolerantie 

• Alle graangewassen

Hogere opbrengsten  
met een fungicide 
op basis van  
Xpro technologie

Gedeponeerd handelsmerk Bayer Group. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.  
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie 
met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14- 1831 Diegem 

www.cropscience.bayer.be

Agrana betreedt Japanse markt



Suikerconsumptie staat onder druk 
2020 was nogmaals een moeilijk jaar voor het mondiale 
suikerverbruik. De suikerconsumptie vertoonde een 
neerwaartse trend als gevolg van diverse ontwikkelin
gen zoals de invoering van suikertaksen, de producther
formulering en portiecontrole door de levensmiddelen
industrie, bepaalde marketingvoorschriften en uit e r aard 
de coronapandemie.

Suikertaks
Minstens achtentwintig landen hebben de afgelopen negen jaar een of 
andere vorm van suikerbelasting ingevoerd om de suikerconsumptie in 
te perken en de gezondheid van hun bevolking te verbeteren. Het is 
nog te vroeg om te weten of de gezondheidsdoelen werden behaald, 
maar het is zo goed als zeker dat de suikertaksen niet zullen verdwijnen 
en zelfs nog zullen toenemen, aangezien ze inkomsten genereren voor 
de regeringen.

Herformulering van levensmiddelen 
Meer en meer grote levensmiddelen- en drankenproducenten verande-
ren hun assortiment in suikerarme producten. In de sector niet-alcoho-
lische dranken gebeurt dit al een paar jaar. In voedingsmiddelen zijn 

aanpassingen moeilijker, omdat suiker als conserveermiddel fungeert en 
textuur en volume toevoegt aan het product. Wereldwijd beginnen grote 
levensmiddelenbedrijven suiker te verminderen of te vervangen, met 
wisselend succes. In zuivelproducten kunnen bijvoorbeeld andere 
zoetstoffen dan sacharose worden gebruikt voor de zoete smaak en ver-
dikkingsmiddelen ter verbetering van het mondgevoel. Fabrikanten van 
ontbijtgranen zijn er in geslaagd de hoeveelheid suiker in sommige van 
hun producten te verminderen. Voor snoep en snacks is dit delicater en 
sommige aanpassingen hebben zelfs geleid tot slechte verkoopcijfers en 
mislukte productlanceringen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen recept: Nestlé 
vervangt suiker door vezels of voegt cacaopulp toe aan chocoladerepen. 
Mondelez vervangt een deel van de suiker door oplosbare maïsvezels.

Kleinere voedselporties 
Grote levensmiddelenbedrijven verkleinen ook de porties en het aantal 
calorieën. Chocoladesnacks en zoetwaren worden verkocht in porties 
van minder dan 150, 200 of 250 calorieën. Blikjes worden nu aangebo-
den in kleinere verpakkingen van minder dan 250 ml.

Gereglementeerde reclame
De voorschriften inzake reclame voor voedingsmiddelen en de commu-

nicatie op verpakkingen evolueren eveneens, vooral wat kindervoeding 
betreft. Reclame, mascottes en promotioneel speelgoed bij of op de 
verpakking van levensmiddelen die als ongezond worden beschouwd 
voor kinderen, zijn voortaan verboden. 

Suikertaks en volksgezondheid
Verbetert de suikertaks de volksgezondheid? Volgens een 
studie van de Universiteit van Cambridge, gepubliceerd in 
het British Medical Journal, heeft de invoering van een op 
frisdranken gerichte suikertaks de suikerconsumptie van 
Britse gezinnen doen dalen. Is dit ook zo in België?

In het Verenigd Koninkrijk werd de suikertaks in 2016 aangekondigd en 
vervolgens in 2018 ingevoerd. Daarom onderzocht de universiteit van 

Cambridge het koopgedrag tussen 2016 en 2019, een jaar na de in-
voering van de belasting. De onderzoekers gebruikten aankoopgege-
vens van tienduizenden gezinnen die rapporteren wat zij elke week aan 
eten en drinken kopen.

Volgens de studie blijkt de in 2018 ingevoerde suikertaks te hebben ge-
leid tot een daling van 10 procent van de suikerconsumptie door frisdran-
ken. Dit komt neer op een daling van de suikerconsumptie met 30 gram 
per week in de vorm van frisdranken. Het totale volume aangekochte 
frisdranken, inclusief suikervrije frisdranken, is in de onderzochte periode 
echter niet gewijzigd. Evenmin werden de suikerhoudende dranken ver-
vangen door snoep of alcoholhoudende dranken. Volgens de onderzoe-
kers zou de suikertaks dus de volksgezondheid hebben verbeterd, zonder 
negatieve gevolgen voor de frisdrankensector.

In België heeft de federale regering in 2015 besloten een suikertaks op 
frisdranken in te voeren, die op 1 januari 2016 van kracht werd. De moda-
liteiten zijn verschillend: de belasting is lager dan in Groot-Brittannië en 
geldt voor alle frisdranken, terwijl in het Verenigd Koninkrijk het bedrag 
van de belasting evenredig is met het suikergehalte. 

Het lijkt erop dat de Belgen hun koopgedrag inzake frisdranken niet heb-
ben gewijzigd sinds de invoering van de suikertaks. De krant De Stan-
daard heeft dit nader onderzocht en experten gevraagd of zij dit verschil 
konden verklaren.

Een meer gerichte belasting die opnieuw in 
het product wordt geïnvesteerd
Drie factoren verklaren het Britse succes. Het feit dat de Britse suikerbelas-
ting in het algemeen hoger is en ook hoger voor de zoetste dranken, lijkt 
een belangrijk punt te zijn. In het Verenigd Koninkrijk worden dranken 
met meer dan acht gram suiker per 100 milliliter belast met 28 eurocent. 
Voor dranken met een suikergehalte tussen vijf en acht gram bedraagt de 
taks 21 eurocent en dranken met minder dan vijf gram suiker, zoals light-
dranken en gearomatiseerd water, worden niet belast.

In België is de heffing minder hoog: 11,9 eurocent per liter voor frisdrank 
met toegevoegde suiker of zoetstof en 6,8 eurocent per liter voor gearo-
matiseerd water. Volgens Loes Neven van het Vlaams Instituut voor Ge-
zond Leven, leidt een te lage heffing niet tot een gedragsverandering. 
Bovendien geldt de Belgische taks voor alle frisdranken, ook voor fris-
drank die nul calorieën bevat.

Een tweede verklarende factor is de betrokkenheid van de ondernemin-
gen. Volgens experten hebben de bedrijven in de frisdrankindustrie in de 
twee jaar die in het Verenigd Koninkrijk zijn verstreken tussen de aankon-
diging van een suikertaks en de toepassing ervan, de kans gekregen om 
de recepten van hun dranken en hun marketingstrategieën meer te 
richten op dranken met een lager suikergehalte.

Tenslotte is er de toewijzing van de ingezamelde middelen aan gezond-
heidsprogramma’s. In het Verenigd Koninkrijk gaan alle opbrengsten van 
de heffing naar sportfaciliteiten op scholen en programma’s voor ge-
zonde voeding voor kinderen. In België daarentegen moet de suikertaks 
extra middelen opleveren voor de staatskas: ongeveer 175 miljoen euro in 
2018. Volgens experten moet een «goede» taks opnieuw in het product 
worden geïnvesteerd. Als voorbeeld noemt professor Christophe Matthys, 
voedingsexpert aan de KU Leuven, Mexico, waar de opbrengst van de sui-
kertaks werd gebruikt om groenten en fruit goedkoper te maken.   

Bron: Vilt

De extra vraag zal uit Azië en Afrika komen
Tegen 2029 zal het gemiddelde mondiale verbruik naar 
verwachting stijgen van 22,5 tot 23,5 kg per hoofd van 
de bevolking, maar er zullen aanzienlijke verschillen zijn 
tussen regio’s en landen. Over de projectieperiode 
(2017/19 tot 2029) van de OESOFAOstudie die in 2020 
is gepubliceerd, zullen alleen de ontwikkelingslanden 
aan deze stijging bijdragen. 

In Azië zal het hogere groeipercentage afkomstig zijn van een grotere 
vraag naar zoetwaren en suikerhoudende dranken, vooral in stedelijke 

gebieden, terwijl in Afrika de toename van de directe consumptie 
grotendeels zal worden veroorzaakt door de bevolkingsgroei. In Latijns- 
Amerika, waar het consumptieniveau per hoofd van de bevolking reeds 
hoog is, wordt weinig groei verwacht.

Van de Aziatische landen zal India naar verwachting de grootste 
consumptiestijging laten zien, gevolgd door Indonesië, China en Paki-
stan. De consumptie per hoofd van de bevolking is in China en de minst 
ontwikkelde landen in Azië zeer laag, namelijk minder dan 13 kg per 

jaar gedurende de referentieperiode, maar het jaarlijkse groeipercen-
tage zal ongeveer gelijk blijven, gezien de geringe voorkeur van de 
bewoners voor zoete producten. In Afrika zal de consumptie het sterkst 
toenemen in Egypte en verschillende Afrikaanse landen ten zuiden van 
de Sahara.

Daartegenover staat dat de suikerconsumptie per hoofd van de bevolk-
ing in veel ontwikkelde landen naar verwachting zal blijven dalen. Ver-
scheidene landen hebben een belasting op suikerrijke producten inge-
voerd in een poging de consumptie ervan te beteugelen. Mexico heeft 
deze strategie als eerste op nationaal niveau aangenomen in 2014.
De daling van het suikerverbruik in de ontwikkelde landen zal naar 
verwachting vooral merkbaar zijn in Canada, de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten zal de consumptie van 
zoetstoffen naar verwachting stabiel blijven.

In de Russische Federatie zal de vraag naar suiker naar verwachting toe-
nemen onder invloed van de binnenlandse productie van zoetwaren en 
de ambachtelijke alcoholproductie. Het debat over een eventuele sui-

kertaks wordt voortgezet, maar verwacht wordt dat suiker een goed-
kope bron van calorieën zal blijven en dat er geen verandering in de 
consumptiepatronen zal optreden.

Bron: OESO/FAO (2020), «OECD-FAO Agricultural Outlook”

De top-tien van landen per capita suikerinname

Positie Land Dagelijkse consumptie (in gram)
1 Verenigde-Staten 126.40
2 Duitsland 102.90
3 Nederland 102.50
4 Ierland 96.70
5 Australië 95.60
6 België 95.00
7 Verenigd Koninkrijk 93.20
8 Mexico 92.50
9 Finland 91.50
10 Canada 89.10

Net als Nestlé en Mondelez speelt de Amerikaanse suiker-
raffinaderij American Sugar Refining (ASR) de kaart van de 
suikervrije zoetwaren door te investeren in de startup 
Bonumose. De onderneming heeft een procédé ontwikkeld 
voor de productie van tagatose en allulose, die, wanneer zij 
met elkaar worden vermengd, een perfect alternatief vor-
men voor traditionele suiker in zoete producten.

In België bedraagt de suikertaks 11,9 cent per liter voor fris-
drank met toegevoegde suiker of zoetstof en 6,8 eurocent 
per liter voor gearomatiseerd water.

CONSUMPTIE10
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VEGAPLAN

ALLERLEI SUIKER

Benchmark als “resembling scheme” van de Vegaplan Standaard  
met de GLOBALG.A.P Standaard Crops for Processing 
Vegaplan en GLOBALG.A.P. stuurden op 26 maart 2021 
een persbericht waarin zij de benchmark als “resembling 
scheme” van de Vegaplan Standaard voor Primaire 
Plantaardige Productie met de GLOBALG.A.P Standaard 
Crops for Processing (CfP) aankondigden.

De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds 
enkele jaren geleden, toen GLO-BALG.A.P. de Standaard CfP 

lanceerde. België is de grootste exporteur van diepvriesgroenten en 
aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd 
voor verwerking worden reeds afgedekt door de Belgische kwaliteits-
standaard Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. 

Zo is momenteel meer dan 80% van de productieoppervlaktes in België 
voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor 
industriegroenten loopt dit zelfs op tot 96%. Het spreekt dan ook voor 
zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie op 
vlak van certificering werden onderzocht. 

Mathieu Vrancken, voorzitter Vegaplan: “Dankzij deze benchmark 
kunnen wij aan internationale stakeholders – die de Vegaplan Standaard 
misschien minder goed kennen – de kwaliteit van ons Belgisch systeem 
nog beter aantonen.” 

Guy Callebaut, voorzitter GLOBALG.A.P.: “Waar mogelijk, moeten 
synergiën tussen kwaliteitsstandaarden gevonden worden. De 
samenwerking met het Belgische kwaliteitssysteem Vegaplan is essen-
tieel, om controle en certificatie efficiënt te organiseren en geen 
overbodige kosten voor kwaliteitsborging te scheppen. Daarom heb ik 
dit project van begin af aan ondersteund.” 

Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in 
belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. 
Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust voor 
een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de 
regionale specificiteit van de Vegaplan Standaard te bewaren. De 
structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk 

grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch auto-
controlesysteem op federaal niveau en de IPM-eisen op regionaal 
niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig 
equivalent werden beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van 
GLOBALG.A.P. en Vegaplan. 

Wat betekent dit in de praktijk? 
De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die 
Vegaplan gecertificeerd zijn. Het Vegaplan certificaat blijft de referentie 
in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van plant-
aardige producten bestemd voor verwerking. 

Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme 
standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de 
gelijkenis tussen beide standaarden. 

Voor meer informatie : www.vegaplan.be en www.globalgap.org 

Nieuwe versie Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige productie sinds 1 februari : wat is gewijzigd?
Sinds 1 februari 2021 werd de nieuwe versie van de 
Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie 
definitief van kracht. Welke zijn de belangrijkste aan
passingen.

Opslag gewasbeschermingsmiddelen 
De vermelding van de fytolicentie op de toegangsdeur was eerder een 
aanbeveling en is nu verplicht.

Opslag van product 
- De opslagvoorwaarde voor graan werden verduidelijkt: korte opslag 

(minder dan 6 weken) kan in een niet afgesloten gebouw. Bij 
langdurig opslag (meer dan 6 weken) moet het gebouw afgesloten 
zijn. Stockage buiten is verboden. 

- Het verbod dat al bestond op het gebruik van onafgeschermde 
kwikthermometers, geldt nu ook voor onafgeschermde kwiklampen. 

- De glasbreukprocedure werd uitgebreid met harde plastic evenals 
met de bijzondere bepalingen in geval van glasbreuk van kwik-
lampen.

Teelthistoriek 
De landbouwer heeft voor alle percelen toegang tot de teelthistoriek 
van de voorbije 5 jaar. Dit geldt ook voor percelen in het kader van 
seizoenspacht. 

Personeel & derden
In het begin van het seizoen overloopt overloopt de landbouwer de 
hygiëne instructies met zijn personeel. 

Quarantaine organismen 
- De lijst met de meldingsplichtige organismen werd uit de Standaard 

geschrapt. Voortaan wordt verwezen naar een lijst die steeds up-to-
date is op de FAVV-website. 

- De vaststelling van bacterievuur in boomgaarden is enkel nog 
meldings plichtig in de bufferzones. Ongeacht binnen of buiten een 

bufferzone, dienen de besmette waardplanten wel zoals voorheen 
tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats gesnoeid te 
worden. Bij een verspreide of terugkerende besmetting dient men de 
planten af te zetten tegen de grond of te rooien. De verwijderde 
plantendelen moeten vernietigd worden volgens de instructies van 
het FAVV. 

Waterkwaliteit 
- Indien de landbouwer beroep doet op een loonwerker die water 

gebruikt voor activiteiten die een risicoanalyse en een wateranalyse 
vereisen dient hij de risicoanalyse en/of een wateranalyse op te 
vragen bij de loonwerker indien deze niet gecertificeerd is voor de 
Vegaplan Standaard voor Loonwerkers. 

- Voor fruit of groenten “Klaar voor consumptie”: Water gebruikt na-
oogst voor het wassen van kisten, containers, verpakkingsmateriaal 
en palloxen moet minstens “schoon water” zijn wanneer deze 
recipiënten gebruikt worden vóór de laatste spoeling van het 
product. Wanneer deze gebruikt worden als eindverpakking, moet de 
laatste spoeling gebeuren met water van minstens “microbiële 
drinkkwaliteit”.

Plantenpaspoort
Alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen 
professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten 
worden voorzien. Dit betekent concreet dat de producten die worden 
verhandeld met een wortel, en die - behalve geconsumeerd ook kunnen 
worden opgeplant, zoals kruiden of eetbare bloemen in pot, onder een 
nieuwe categorie “Groenten versmarkt paspoortplichtig” vallen. 
Groenten voor consumptie die verkocht worden met perskluit 
(bijvoorbeeld sla, waterkers) zijn vrijgesteld van de paspoortplicht. Voor 
witloofwortelen is de paspoortplicht afhankelijk van de situatie: 
witloofwortelen geteeld in België voor de forcerie in België, voor eigen 
rekening of als contractteelt, zijn niet paspoortplichtig en vallen onder 
de productgroep “Industriegroenten akkerbouwmatig”. De witloof-
wortelen die worden verhandeld tussen professionelen of die in de 

handel worden gebracht tussen de lidstaten, worden gecategoriseerd 
onder de productgroep “plantgoed” en vereisen wel een planten-
paspoort. Operatoren die over een erkenning voor het afleveren van 
plantenpaspoorten beschikken dienen voortaan alle relevante infor-
matie over de plantenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar 
bij te houden. 

Etikettering voorverpakte producten 
Voor producten die op het landbouwbedrijf voorverpakt worden, 
gelden enkele verplichte aanduidingen op het etiket. Men spreekt van 
een voorverpakking wanneer het verpakkingmateriaal het levensmiddel 
geheel of ten dele bedekt, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden 
veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen directe 
verkoop aan de consument en verkoop aan de handel. Ook gelden voor 
de meeste verse groeten en fruit handelsnormen met bijkomende 
aanduidingsvoorschriften. 

Bron: nieuwsbrief Vegaplan winter 2021 

Bij langdurig opslag van granen (meer dan 6 
weken) moet het gebouw afgesloten zijn.

Brazilië: Raizen verwerft suiker- en ethanol-
producent Biosev
De Braziliaanse suikergroep Raizen koopt de suiker- en ethanolproductie-
eenheden van Biosev, een Braziliaanse onderneming die gedeeltelijk in 
handen is van een van de grootste grondstoffenhandelaren, de Louis 
Dreyfus-groep. Raizen, ‘s werelds grootste producent van suiker en 
ethanol, is een joint venture tussen de oliemaatschappij Shell en de 
Braziliaanse suiker- en ethanolproducent Cosan. Met deze overname 
versterkt Raizen zijn positie als grootste suikerproducent in de wereld en 
vergroot het zijn aandeel op de Zuid-Amerikaanse energiemarkt. Na de 
overname zal Raizen vijfendertig productievestigingen in Brazilië 
hebben. De gezamenlijke productie van Raizen en Biosev voor 2019-
2020 bedraagt in totaal 5 miljoen ton suiker en 3,84 miljard liter ethanol.
Ter vergelijking: BP Bunge Bioenergia, nummer twee in Brazilië, een 
joint venture van de oliegroep BP en de grondstoffenhandelaar Bunge, 
heeft elf fabrieken en produceerde dit seizoen 1 miljoen ton suiker en 
1,5 miljard liter ethanol. 

De verkoop past in het kader van de terugtrekking van de Louis Dreyfus-
groep uit de suikerhandel en de financiële herstructurering van zijn 
grondstoffendivisie. 

British Sugar: ontoereikende betalings-
voorwaarden voor bieten
De Britse National Farmers Union (NFU) staat kritisch tegenover de 
nieuwe betalingsvoorwaarden voor suikerbieten van British Sugar, 
aldus Sugaronline. Door de aanhoudend lage contractprijzen, in 
combinatie met een veel groter risico op opbrengstverliezen als gevolg 
van ziekten, beschouwen veel telers suikerbieten niet langer als een 
rendabel gewas.

De NFU vraagt British Sugar al enkele maanden om de producenten die 
hun meerjarencontracten nakomen te belonen. Hierop komt evenwel 
geen reactie. Nochtans heeft de wereldwijde AB Sugar divisie, de 
overkoepelende organisatie van British Sugar, onlangs een winst 
aangekondigd die met name te danken is aan een hogere opbrengst bij 
British Sugar en aan de betere resultaten die volgend jaar worden 
verwacht als gevolg van hogere suikerprijzen. 

Nederland: diversificatie in beton
Het Nederlandse suikerconcern Cosun Beet Company ontwikkelt al een 
paar jaar biogebaseerde innovaties. Een daarvan is het natuurlijke 
verdikkingsmiddel Betafib, dat wordt gewonnen uit bietenpulp.

Betafib wordt onder meer gebruikt in slasauzen, verf en detergenten. 
Als verdikkingsmiddel kan 100 ton Betafib, 200 ton polyacrylaat, een 
verdikkingsmiddel op basis van aardolie, vervangen. Cosun heeft ook 
proeven gedaan met de toevoeging van Betafib aan beton, onder meer 
om de verdeling van grind en zand in het cement te verbeteren, 
waardoor het beton resistenter wordt en er minder beton in de bouw 
zou moeten worden gebruikt. 
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ACTUALITEIT

Nieuws uit de Britse suikersector 
Sinds december is een toepassing gestart die werd 
ontwikkeld door de Londense handelaar Czarnikow 
samen met de Britse bietentelers en suikerproducenten, 
waardoor het voor bietenproducenten mogelijk is om 
futureslinked variabele prijscontracten op de Londense 
termijnmarkt af te sluiten. Dit alles gebeurt evenwel in 
een moeilijke context. Britse suikerbiettelers vrezen 
namelijk dat de opening in 2021 van een rechtenvrij 
invoerquotum voor 260.000 ton ruwe rietsuiker een 
bedreiging zal vormen voor de Britse suikerbietindustrie.

Futures-linked variabele prijscontracten 
voor witte suiker 

Grondstoffenhandelaar Czarnikow heeft in december 2020 een 
prijsplatform voor Britse suikerbieten opgericht waarmee bieten-

telers en -verwerkers de futures op de wereldmarkt voor witte suiker 
in Londen kunnen gebruiken om hun risico’s beter te beheersen, 
meldt Reuters.

Dit initiatief wordt ondersteund door de National Farmers Union (NFU 
Sugar), die de Britse bietentelers vertegenwoordigt, en door British 
Sugar, de enige bietenverwerker in het Verenigd-Koninkrijk. Het zal 
eerst gedurende een jaar worden getest door een proefgroep van 
bietentelers, alvorens het op grotere schaal wordt ingevoerd.

De bietenprijzen op het platform worden genoteerd in pond per ton en 
zullen worden gekoppeld aan de benchmarkprijzen voor witte suiker 
vastgesteld op de ICE Futures Europe-beurs in Londen (Sugar No. 5), 
met een aanpassing in valuta aangezien deze markt in dollars noteert.

Nieuw type bietencontract
Met het platform voor bietenprijzen zullen de Britse bietenplanters hun 
eigen bietenprijzen kunnen beheren en vastleggen.
De bietenplanters en British Sugar zullen de prijzen voor suikerbieten 

onafhankelijk van elkaar kunnen bepalen: de planters zullen ze 
kunnen vastklikken wanneer ze voor hen aantrekkelijk zijn en British 
Sugar zal alleen de prijs hoeven te betalen die zij los van elkaar 
hebben bepaald.

Verwacht wordt dat dergelijke nieuwe contracten de komende jaren 
zullen toenemen, aangezien sommige telers bereid zijn om meer risico 
te nemen en zelf hun bietenprijs te bepalen, aldus British Sugar. De 
bietenplanters zullen voor een deel van hun oogst positie op de 
suikermarkt kunnen innemen. Diegenen die aan het proefproject 
deelnemen, zullen tot 10 procent van hun bietentonnage onder een 
traditioneel contract met vaste prijs kunnen overzetten naar een 
contract met variabele prijs. Dit contract zal worden opgemaakt aan de 
hand van een formule die rechtstreeks gekoppeld is aan de termijnmarkt 
voor suiker nr. 5. De levering van bieten blijft geregeld in het contract 
van de planter met British Sugar en de prijsformule is niet gekoppeld 
aan de leveringsdatum.

Rechtenvrij invoerquotum van 260.000 ton
Ondanks het verzet van de bietsuikersector heeft het Verenigd-
Koninkrijk voor 2021 een rechtenvrij invoerquotum voor ruwe suiker 
van 260.000 ton geopend, wat meer dan de helft is van zijn totale 
invoerbehoefte aan ruwe suiker voor raffinage, of ongeveer 400.000 ton 
per jaar, aldus Reuters. British Sugar vreest dat zijn aandeel in de 
suikermarkt (momenteel ongeveer 55-60% van de Britse markt) 
verloren zal gaan aan zijn belangrijkste concurrent Tate & Lyle Sugars, 
die jaarlijks tot 1,2 miljoen ton ruwe suiker tot witte suiker en andere 
producten kan verwerken in zijn raffinaderij in de haven van Londen.

Naast de raffinage van ingevoerde ruwe rietsuiker, brengt Tate & Lyle 
Sugars zoetstoffen op basis van stevia op de markt. Eind 2020 nam het 
bedrijf Sweet Green Fields over, een toonaangevend bedrijf op het 
gebied van oplossingen op basis van stevia. Door de overname krijgt 
Tate & Lyle de beschikking over een brede portefeuille van 

steviaproducten en een volledig geïntegreerde toeleveringsketen, met 
inbegrip van de aankoop van steviabladeren, de ontwikkeling van 
bladvariëteiten en een kosteneffectief productieproces. Tevens zal de 
aanwezigheid van Tate & Lyle in Azië worden uitgebreid met 
steviaproductie en onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in China. In 
het fiscale boekjaar 2020 stegen hun bedrijfsinkomsten uit stevia met 
23 procent.

British Sugar uit kritiek op etiketterings-
voorschriften voor ingevoerde suiker
De enige Britse fabrikant van bietsuiker British Sugar staat kritisch 
tegenover de Britse etiketteringsvoorschriften die het raffinaderij Tate & 
Lyle mogelijk maken ingevoerde suiker met het opschrift «Made in 
Britain» te verkopen, aldus Farmers Weekly.

In het Verenigd Koninkrijk kan ruwe suiker die uit de hele wereld wordt 
ingevoerd en in Londen door Tate & Lyle wordt geraffineerd, als «Made 
in Britain» worden verkocht als deze in het Verenigd Koninkrijk wordt 
verwerkt en verpakt. British Sugar vindt deze praktijk oneerlijk 
tegenover de Britse bietsuikerproducenten. 
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Ruwe suiker die uit de hele wereld wordt ingevoerd 
en in Londen wordt geraffineerd, kan als «Made in 
Britain» worden verkocht als hij in het Verenigd-
Koninkrijk is verwerkt en verpakt.


