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Verordening 
GMO suiker

Kort geoogst
Nederland: hogere prijs voor pulp. Duynie Feed, de 
diervoederdochter van Cosun, heeft de voorverkoopprijs 

voor perspulp vastgelegd op 1,75 euro per procent droge stof 
(plus 0,10 euro t.o.v. vorig jaar). Door de stijgende voederprijzen 
verwachten de handelaren een forse toename van de vraag. 

Cristal Union gaat zijn uitstoot van broeikasgassen 
met 35 procent verminderen tegen 2030. Het bedrijf 

besteedt 34 miljoen euro op verschillende locaties. In de Franse 
suiker fabriek van Sainte-Emilie wordt 25 M€, waarvan 6,9 M€ 
staatssteun, geïnvesteerd voor een nieuwe indirecte droogeen-
heid voor pulp om de warmte te valoriseren die tijdens het proces 
onbenut blijft. Vanaf 2023 wordt steenkool overbodig.

De afgelopen vijf jaar heeft Tereos de onkruidbe-
strijdingsrobot Ara van de Zwitserse fabrikant 

Ecorobotix getest. Deze robot onderscheidt onkruid van bie-
ten in het 2-4 bladstadium. De hoeveelheid gewasbestrijdings-
middelen kan worden teruggedrongen met 95 procent in ver-
gelijking met conventioneel spuiten en het is mogelijk om per 
dag 30 hectare te bewerken. 

Brazilië: goedkeuring van een nieuwe GGO-riet soort. 
Dit is de zesde GGO-variëteit die werd ontwikkeld om de 

suikerrietboorder te bestrijden, een van de belangrijkste plagen in 
de Braziliaanse suikerrietplantages. De ermee gepaard gaande ver-
liezen kunnen oplopen tot 777 miljoen euro per jaar.

Recordproductie in Turkije in 2020/21 met 3,1 Mt sui-
ker. In twintig jaar is de productie van witte suiker verdub-

beld van 1,6 tot 3,1 Mt. De belangrijkste Turkse fabrikant is de over-
heidsgroep Turkseker (met 15 suikerfabrieken). Daarnaast zijn er 14 
particuliere bietsuikerfabrikanten die 18 suikerfabrieken exploite-
ren. De zelfvoorziening is bereikt aangezien het Turkse verbruik 
ongeveer 3 miljoen ton per jaar bedraagt, waarvan 2,7 à 2,9 miljoen 
ton bietsuiker en ongeveer 200.000 ton maïszoetstoffen. 

Dit jaar werd in Sudan een nieuwe bietsuiker-
fabriek ingehuldigd. De fabriek, die een investering 

van 150 miljoen dollar vertegenwoordigt en naar verwachting 
250.000 ton suiker per jaar zal produceren, is een joint venture 
van Soedanese en Saudische investeerders, in samenwerking 
met Wit-Rusland en Duitsland.

Moeilijke situaties vragen 
moedige antwoorden
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Indicatoren op groen voor een stijging 
van de suikerprijzen

SNELLE EN HOMOGENE OPKOMST,  
EEN UITSTEKENDE BODEMBEDEKKING!
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Moeilijke situaties vragen moedige antwoorden
Wanneer ik dit editoriaal schrijf, nodigt het warme weer uit tot rust 
en ontspanning. Maar die schijn bedriegt. Het werk op het veld 
gaat onverminderd door. En misschien zijn uw kinderen of 
kleinkinderen ondertussen hard aan het studeren voor de examens.

Ook voor de CBB stond en staat de maand juni bol van acties en 
lobbying om de stem van de bietplanters in ons land maar ook in 
Europa luid en duidelijk te laten klinken.

Deze Bietplanter biedt, doorheen de artikels, een bloemlezing van 
de thema’s waarmee we bezig zijn.

Zo zetten we, sinds de laatste noodtoelating om toch NNI-omhuld 
bietenzaad te mogen gebruiken, sterk in op een versnelling van de 
zoektocht naar meer duurzame alternatieven. Naast het reeds 
lopende onderzoek, zijn hiervoor bijkomende mensen en middelen 
nodig. We leggen die vraag voor aan onze diverse ministers van 
landbouw. De uitdaging? Voorkomen dat de gewas beschermings-
middelen waarvan het gebruik verboden of beperkt wordt, helemaal 
verdwenen zijn vooraleer er alternatieven voorhanden zijn. Die 
alternatieven moeten overigens niet enkel vanuit land bouwkundig 
oogpunt voldoen. Ze moeten ook rendabel ingezet kunnen worden, 
dus zonder de productiekosten van de telers nog meer te verzwaren.

In dat verband vormen de zogenaamde “nieuwe genomische tech-

nieken” waarover we ook uitvoerig berichten in deze Bietplanter, een 
zeer beloftevolle piste. De Europese Commissie gaf een rapport vrij 
waarin deze genetische technologie als belangrijk en waardevol 
erkend werd, zowel om de duurzaamheids doel stellingen van de Green 
Deal te halen, als om de Europese land- en akkerbouw competitiever te 
maken. De Commissie neemt zich voor om de regelgeving waar nodig 
aan te passen. Hopelijk durft ze een kader op te stellen waarmee we 
volop het potentieel van deze “NGT’s” kunnen benutten.

Ondertussen mogen we ook niet vergeten dat de bietenprijs nog 
steeds in overgrote mate functie is van de suikerprijs. Sinds het 
einde van het quotaregime heeft die suikerprijs een flinke duik 
genomen, maar krabbelt de laatste maanden weer overeind. Het 
artikel over de suikermarkt geeft u een beeld van de factoren die de 
komende maanden zowel op- als neerwaarts een rol kunnen 
spelen. Enig optimisme lijkt toch terecht.

Tegen die achtergrond van een grotere marktwerking, is CIBE zeer 
actief op het Europese forum om, in het kader van de hervorming 
van het landbouwbeleid, ook de gemeenschappelijke markt-
ordening voor suiker onder de loep te nemen. De vraag naar 
efficiënte instrumenten om tussen te komen in crisissituaties, zoals 
publieke interventie mogelijk maken voor suiker, is duidelijk 
gesteld en ligt ook op de onderhandelingstafel van lidstaten, 
Europees Parlement en Commissie. Europa mag niet bang zijn om 

de lacunes van de hervormingen van 2017 te erkennen 
en er pragmatische oplossingen voor te formuleren. Een aantal 
voorzitters van nationale bietenorganisaties, waaronder ook onze 
CBB-voorzitter, Marcel Jehaes, schreef gezamenlijk hun land-
bouwministers aan om hier eindelijk knopen door te hakken. Bij 
het ter perse gaan van de Bietplanter die u nu in handen hebt, 
liepen de besprekingen nog steeds.

Naast deze lobbydossiers is er ook nog een grote syndicale 
activiteit. Uw vertegenwoordigers, binnen de federaties en 
coördinatiecomités, zijn drukdoende met de uitbetaling van de 
voorbije campagne af te ronden, en de interprofessionele ak-
koorden voor 2022 op te stellen of bij te sturen. Ook hierover leest 
u elders in dit nummer meer. Of u krijgt informatie en inspraak op 
de eerste “echte” vergaderingen die nu mondjesmaat en nog met 
de nodige beperkingen mogen doorgaan.

Net zoals de blokkende leerlingen en 
studenten, hopen we dat we alle 
inspanningen niet tevergeefs zijn 
en dat we rijkelijk zullen mogen 
oogsten wat we gezaaid hebben …

Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB

Biotechnologieën: Commissie wil open debat over nieuwe genomische technieken 
Nieuwe genomische technieken kunnen mogelijk bij-
dragen aan een duurzamer voedselsysteem. En de 
huidige ggo-wetgeving, die dateert uit 2001, is niet 
geschikt voor deze innovatieve technologieën. Dat zijn 
twee opvallende – en hoopgevende conclusies – van een 
studie die de Europese Commissie eind april pu bliceerde.

De Europese Raad, de lidstaten dus, vroeg aan de Commissie deze studie 
uit te voeren. De resultaten geven alvast aan deze technieken kunnen 
bijdragen aan de doelstellingen van de Europese “Green Deal” en van de 
“van boer tot bord”-strategie. Daarnaast is in de studie vastgesteld dat de 
huidige ggo-wetgeving, die dateert uit 2001, niet geschikt is voor deze 
innovatieve technologieën. De Commissie zal nu een breed en open 
raadplegingsproces starten met het oog op een nieuw rechtskader.

Wat zijn NGT’s ?
Nieuwe genomische technieken, die kunnen worden gedefinieerd als 
alle technieken die het genetisch materiaal van een organisme kunnen 
veranderen, die na 2001 (toen de EU-wetgeving inzake ggo’s werd 
aangenomen) zijn ontwikkeld, hebben zich de afgelopen twee decennia 
in vele delen van de wereld snel verspreid. Bij een aantal handelspartners 
van de EU zijn dergelijke toepassingen reeds op de markt beschikbaar.

Voor suikerbieten is de meest sprekende toepassing het ontwikkelen 
van nieuwe variëteiten. Als sinds 1950 de productiviteit van de teelt 
verdrievoudigd is, dan is ongeveer de helft daarvan toe te schrijven aan 

genetische verbeteringen. Die verbeteringen zorgden voor een hogere 
suikeropbrengst, een grotere weerstand tegen ziektes en plagen en een 
efficiënter gebruik van plantenvoeding.

De belangrijkste bevindingen op een rijtje
NGT-producten kunnen bijdragen aan duurzame voedselsystemen, 
omdat NGT-planten beter bestand zijn tegen ziekten, milieu omstandig-
heden en klimaatveranderingseffecten.

Bovendien kunnen de producten betere voedingskwaliteiten bieden, 
zoals een gezonder vetzuurgehalte, en komen zij met minder landbouw-
productiemiddelen, zoals bestrijdingsmiddelen, toe.

Door bij te dragen aan de EU-doelstellingen van innovatie en duur zaamheid 
van voedselsystemen en ook aan een meer competitieve economie, kunnen 
NGT's voor vele sectoren van onze samenleving voordelen opleveren.

Er zijn echter ook punten van zorg in verband met NGT-producten en de 
huidige en toekomstige toepassingen ervan. Daarbij moet onder 
andere worden gedacht aan de mogelijke gevolgen voor de veiligheid 
en het milieu, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, het samengaan met 
biolo gische en ggo-vrije landbouw, en etikettering.

NGT's zijn een zeer gevarieerd geheel van technieken die heel ver-
schillende resultaten kunnen opleveren. Daaronder zijn ook producten 
van NGT-planten die even veilig voor de gezondheid van mens en dier 

en voor het milieu zijn als conventioneel geteelde planten.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige ggo-wetgeving uit 2001 voor 
bepaalde NGT's en de producten daarvan niet geschikt is, en dat die 
wetgeving aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang 
moet worden aangepast.

Volgende stappen
Na besprekingen met de nationale ministers van Landbouw en Visserij, 
met het Europees Parlement en met stakeholders, zal in de komende 
maanden een effectbeoordeling, met inbegrip van een openbare raad-
pleging, worden uitgevoerd. Die moet de verschillende beleids opties 
duidelijk maken voor de regulering van planten die met bepaalde NGT's 
zijn geproduceerd. 

(Bron: KWS)

Wat betekenen nieuwe veredelingstechnieken als NGT’s voor suikerbieten?
Meer complexe uitdagingen sneller beant
woorden
Door de klimaatverandering en - vooral op de korte tot middellange 
termijn - de verminderde beschik baarheid van doeltreffende midde-
len voor de bestrijding van plagen en ziekten (minder GBM’s 
beschik baar voor de telers), en de opeenvolgende jaarlijkse varia bi-
liteit in de gewasprestaties, ver anderen de behoeften zeer snel.

Zo heeft het einde van de NNI-zaadbehandelingen voor suikerbieten 
de veredelingsbedrijven ertoe aangezet op zoek te gaan naar alter-
natieve genetische oplossingen voor de bestrijding van bij voorbeeld 
de vergelingsziekte.

Het verlies van omhuld zaad is slechts het topje van de ijsberg, 
aangezien belangrijke fungicide-werkzame stoffen, zoals thiram, uit 
de gereedschapskist van de bietplanter worden verwijderd. De 

voorbije twee jaar verdwenen zo’n 22 werkzame stoffen. Dit 

jaar moeten nog eens 26 werkzame stoffen worden vernieuwd, 
waarvan er vele “in aanmerking komen voor vervanging” en dus in 
de nabije toekomst waarschijnlijk onder druk zullen komen te staan. 
De doelstellingen inzake vermindering van het aantal GBM’s en 
vermindering van het gebruik van gevaarlijke GBM’s, die zijn 
opgenomen in de strategieën “Farm to Fork” en “Biodiversiteit 2030” 
van de Europese Commissie, zetten de gereedschapskist van de 
telers nog meer onder druk.

Dergelijke ontwikkelingen tonen de noodzaak van snelle aanpassing 
en gerichte reacties die niet alleen met de resterende werkzame 
stoffen en GBM’s kunnen worden beheerst, met name omdat de 
suikerbiettelers zorgvuldig met resistentie moeten omgaan. NGT’s 
kunnen ertoe bijdragen dat telers sneller en gerichter reageren, 
door hun in een kortere periode dan via conventionele veredeling 
mogelijk zou zijn, geschikte rassen te verschaffen.

Gerichte verbeteringen voor suikerbieten
NBT’s kunnen worden gebruikt om (aanzienlijk sneller dan via 
conventionele veredeling) eigenschappen te verkrijgen die agro-
nomisch wenselijk zijn, ook vanuit het oogpunt van duur zaamheid. 
We denken daarbij aan verminderde productie-inputs en alternatieven 
voor chemische gewas beschermings middelen.
- Agronomische eigenschappen om de productiviteit/opbrengst 

direct verder te verbeteren, zoals een hoger suikergehalte en een 
hogere wortelopbrengst, maar ook andere indirecte productiviteits- 
en/of duurzaamheidsbevorderende eigenschappen, zoals snellere 
groei, snel(ler) en diep(er) wortelende rassen, lagere gevoeligheid 
voor beschadiging tijdens de oogst, minder verliezen tijdens de 
opslag na de oogst en vóór de verwerking, …

- Eigenschappen van weerstand tegen bvb. droogte.
- Eigenschappen van tolerantie voor/weerstand tegen vergelings-

ziekte, rhizomanie, rhizoctonia, nematoden, bladziekten zoals 
cerco spora, plagen zoals bladluizen en snuitkevers, … 
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Voorbereiding campagne 2021

Einde mei ontmoetten planters- en fabrieksaf gevaar-
digden elkaar ter voorbereiding van de campagne 

2021. 

Vooraf werden nog rechtzettingen overeengekomen voor de problemen 
die zich tijdens de campagne 2020 stelden in de periode einde 
september – oktober (overvloedige neerslag) en rond de kerstperiode 
(misgelopen analyses). 

Dankzij een grondige analyse van al de resultaten in deze periodes 
konden we Iscal ervan overtuigen dat aanpassingen niet alleen 
noodzakelijk, maar ook rechtvaardig zouden zijn. De ontvangstrichtlijnen 
in combinatie met het IPA vormden de leidraad om tot de juiste 
conclusies te kunnen komen en bewezen hierdoor eens te meer hun 
belang. 

De rechtzettingen zullen einde november worden uitbetaald. De planters 
wiens gemotiveerde aanvraag tot een verhoging van de spilwaarde 
grondtarra door de landbouwkundige dienst werd aanvaard, krijgen 
samen een vrijstelling van de grondtarraboete van ± 11.500 euro.  
De planters die in de kerstperiode betrokken waren bij staal-
nameproblemen waardoor het suikergehalte niet volgens de richt-
lijnen kon worden vastgesteld, krijgen samen een compensatie van  
± 15.000 euro. 

Het belangrijkste agendapunt betrof de vaststelling van de pulp-
vergoeding 2021. Op basis van een evaluatie van diverse elementen 
(verwachte vraag en aanbod, evolutie marktprijzen landbouwproducten, 
gestegen kwaliteit van de gefabriceerde pulp, concurrentieel aanbod, 
…) werd overeengekomen de pulpvergoeding vast te stellen op 5,4 
euro/ton netto bieten. De uiteindelijke vergoeding aan de planters zal 
worden berekend met inachtname van eventuele bijkomende 
afzetkosten maar kan nooit lager zijn dan 5,3 euro. Mocht er 
onvoldoende vraag zijn naar perspulp zal de vergoeding heronder-

handeld moeten worden. Ter info: de transportprijs voor perspulp stijgt 
van 4,8 naar 5,25 euro/ton. 

Ook de (goede) werking van de receptie-installatie in Fontenoy werd 
besproken. Jaarlijks wordt hiervoor een lijst opgesteld van aandachts-
punten m.b.t. het onderhoud en/of de vervanging van onderdelen van 
de installaties. 

Voor de campagne 2021 worden twee nieuwe Parmentières geplaatst, 
wordt de motor van de rasp vervangen, wordt het labo (waar de rijkheid 
wordt vastgesteld) afgescheiden van het tarragebeuren en krijgt het 
hele receptiegebouw een grondige opfrisbeurt. Daarnaast worden al de 
gebruikte instrumenten, waaronder de verschillende balansen, getest 
op het goed functioneren ervan. 

Een eerste evaluatie van de uitgevoerde (onderhouds)werken zal 
gebeuren n.a.v. de analyse van de eerste staalname begin augustus. 

IPA 2022 en 2023
Daar waar aanvankelijk voorzien was om vanaf 2022 de overstap te 
maken naar de ontvangst van de volledige biet, wordt dit nu, op vraag 
van Iscal, met minstens twee jaar uitgesteld. Dit betekent dat het 
huidige IPA, inclusief ontvangstvoorwaarden en prijstabel, met twee 
jaar zou verlengd worden.

Coco Iscal kan hier in principe mee akkoord gaan, maar wenst toch 
enkele punten ter bespreking naar voor te schuiven om dit IPA verder te 
verbeteren. Na een aanpassing van het systeem “late premies” in 2019 
kan nu ook het systeem “vroege premies” verbeterd worden, het 
samenwerkingsakkoord met Dinteloord moet, nu het wordt uitgebreid, 
verder verfijnd worden en ook moet besproken worden hoe de 
suikerbietprijs kan gekoppeld worden aan de stijgende productie-
kostprijs ervan. Van zodra het mogelijk is om “fysiek” te vergaderen 
zullen de gesprekken hierover aangevat worden. 

Prijsvooruitzichten campagne 2021
Het ziet ernaar uit dat de suikerbietprijs 2021 het vroegere minimum-
niveau (26,29 euro/ton à 16°Z) (lichtjes) zal overstijgen, dit dankzij de 
sinds 2019 in het IPA opgenomen nieuwe prijsschaal én de stijgende 
marktprijzen voor suiker (en andere landbouwproducten) op de 
Europese en de wereldmarkt. 

Spijtig genoeg verhinderen de historisch lage Europese voorraden dat 
de suikerondernemingen hier op dit moment volop hun profijt kunnen 
mee doen! Hopelijk kan de verkoop van de nieuwe campagnesuiker 
2021 in lijn gebracht worden met de spotprijzen van 445 euro en meer 
die momenteel van toepassing zijn! 

Een betere suikerbietprijs in combinatie met de voorziene pulp-
vergoeding (zie hiervoor) zou, op voorwaarde dat de opbrengsten 
meewillen, van de suikerbiettteelt opnieuw een aantrekkelijke en ren-
dabele teelt kunnen maken. Het bestuur van Coco Vlaanderen is 
alleszins hoopvol! 

Eric Van Dijck,
Secretaris

Voor de campagne 2021 worden twee nieuwe 
Parmentières geplaatst.
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Hervorming van de verordening GMO voor suiker
Onze Europese koepelorganisatie CIBE, maar ook een aantal nationale federaties, zijn zeer actief op het Europese 
forum om, in het kader van de hervorming van het landbouwbeleid, ook de gemeenschappelijke marktordening 
voor suiker grondig te herbekijken. De vraag naar efficiënte instrumenten om tussen te komen in crisissituaties, zoals 
publieke interventie mogelijk maken voor suiker, ligt dan ook op de onderhandelingstafel van lidstaten, Europees 
Parlement en Commissie. Een aantal voorzitters van nationale bietenorganisaties, waaronder ook onze CBB-voorzitter, 
Marcel Jehaes, schreef gezamenlijk hun landbouwministers aan om hier eindelijk knopen door te hakken. We drukken 
hier die brief (in vertaling) af. Inmiddels lieten de drie landbouwministers van ons land weten deze vraag te kunnen 
steunen. In andere landen is nog meer lobbywerk nodig. 

Betreft: hervorming van de GMO-verordening 
Geachte heer David Clarinval, 
Geachte heer Julien Denormandie, 
Geachte heer Grzegorz Puda, 

Met het oog op de Landbouwraad van 26 april 2021 en in het kader van de lopende triloogbesprekingen tussen de Europese Commissie, de 
Raad en het Europees Parlement over de hervorming van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der markten (GMO) 
willen wij, als vertegenwoordigers van de suikerbietplanters in Frankrijk, België en Polen, gezamenlijk ons standpunt herhalen over deze GMO-
verordening, die voor onze suikerbietensector van cruciaal belang is. Met het einde van de quotaregeling per 1 oktober 2017 is er geen enkele 
rechtvaardiging meer om suiker uit te sluiten van de lijst van producten die in aanmerking komen voor openbare interventie. 

Gezien de kwetsbaarheid van de EU-suikermarkt voor de wereldmarkten en de structurele specificiteit van de suikerbietenverwerkende 
industrie in de EU, is het noodzakelijk en van cruciaal belang overheidsinterventie te overwegen als vangnet dat in werking kan worden gesteld 
bij ernstige verstoring van het marktevenwicht. 

De ervaring met de drie verkoopseizoenen na de quotaregeling, waarin de suikermarkt van de EU extreme turbulentie heeft gekend die werd 
gekenmerkt door zeer lage prijzen, toont aan dat het huidige vangnet in de GMO-verordening niet geschikt is wat suiker betreft. Daarom 
steunen wij het voorstel van het Europees Parlement om artikel 11 (AM 52) te wijzigen en de lijst van producten die voor interventie in 
aanmerking komen, uit te breiden met witte suiker, en wij dringen er bij u op aan dit voorstel eveneens te steunen. 

Openbare interventie wordt gebruikt om markten te stabiliseren in geval van ernstige prijsdalingen en om de negatieve gevolgen te verzachten 
van bijzonder volatiele markten (bijvoorbeeld tarwe en rijst) en/of van sectoren waar een relatief stabiel aanbod noodzakelijk is voor de 
duurzaamheid van de verwerkende industrie (bijvoorbeeld rund- en kalfsvlees). 

Onze bietsuikersector behoort tot deze twee categorieën: de suikermarkten zijn zeer volatiel (suiker is een van de meest volatiele basisproducten 
ter wereld) en bietsuikerfabrieken zijn langetermijninvesteringen die het zich niet kunnen veroorloven om tijdens een verkoopseizoen niet, of 
slechts gedeeltelijk, te draaien. Wij begrijpen niet waarom suiker moet worden gediscrimineerd ten opzichte van andere landbouwproducten 
die met soortgelijke omstandigheden te maken hebben. 

Wij hebben er nota van genomen dat de tegenstanders van een dergelijk instrument gewezen hebben op de financiële implicaties. In de eerste 
plaats zijn wij van mening dat de kosten van de uitvoering van een vangnetbepaling of uitzonderlijke maatregel moeten worden vergeleken 
met de kosten van de gevolgen van een langdurige crisis. 

Uit de feiten blijkt immers dat wanneer de suikermarkt in de EU door een crisis wordt getroffen, het zeer lang duurt voordat deze zich herstelt: 
ook al is de EU sinds 2019 netto-importeur en heeft zij haar suikerbietenareaal sinds 2017/18 verkleind, de gemiddelde EU-prijs blijft in alle 
belangrijke bietsuikerproducerende landen in de EU onder de referentiedrempel. 

De zeer lage suikerprijzen in de EU in de afgelopen drie verkoopseizoenen hebben geleid tot: - een waardeverlies van ongeveer 1,8 miljard euro 
voor de suikerbietplanters en -verwerkers in de EU, zonder dat de consumenten in de EU daarvan hebben geprofiteerd; - de sluiting van negen 
suikerfabrieken: dit betekent het verlies van honderden banen in plattelandsgebieden en de afname van de overeenkomstige bedrijvigheid in 
die gebieden. 

In de tweede plaats hebben wij de overheidskosten van een dergelijk instrument gesimuleerd en geraamd op 25 tot 65 miljoen euro, afhankelijk 
van de gekozen strategie wat de openbare-interventieverkoop (food of non-food) betreft. Deze kosten zijn laag in vergelijking met de kosten 
van niet-handelen en in vergelijking met de impact die deze regeling kan hebben op de totale hoeveelheid suiker die in de EU wordt 
geproduceerd. Het gaat immers om een kostprijs van ongeveer 3 euro per ton in Europa geproduceerde suiker, wat overeenkomt met 0,7 
procent van de waarde van de totale suikerproductie in Europa die van deze maatregel zou kunnen profiteren in het geval van een ernstig 
gebrek aan evenwicht op de markt. 

Wij hebben er ook nota van genomen dat de tegenstanders van een dergelijk instrument de kwestie van de WTO-compatibiliteit naar voren 
brengen. Wij herinneren er echter aan dat onze sector twee grondige hervormingen heeft ondergaan, in 2006 en 2017, om de EU-verbintenissen 
binnen de WTO na te komen. 

Wij kunnen niet aanvaarden dat dit argument opnieuw in overweging zou worden genomen, terwijl er geen externe druk van de WTO op deze 
GLB-hervorming is en terwijl dit argument niet wordt toegepast op sommige andere landbouwproducten waarvoor dit interventie-instrument 
wordt gebruikt. Ten slotte wordt dit instrument ook vaak gebruikt in derde landen die suiker produceren (bv. particuliere voorraden in China, 
het “Sugar to Ethanol”-programma in de VS en in India). 

Concluderend kunnen wij het standpunt niet begrijpen dat er in onze sector niets mag veranderen. 

Deze positie is onhoudbaar en biedt geen antwoord op de uitdagingen die ons te wachten staan, waaronder de ambitie van de Raad en de 
Commissie met betrekking tot de Green Deal. Wij verzoeken u ons standpunt en het standpunt van het Europees Parlement in overweging te 
nemen en blijven tot uw beschikking voor verdere informatie. 

Met vriendelijke groet, 
Franck Sander    Marcel Jehaes    Krystov Nykiel 
Voorzitter CGB    Voorzitter CBB    Voorzitter KZPBC 

Mondiale suikerraffinage
capaciteit stijgt sinds 2010
Uit de studie die werd uitgevoerd door de Internationale 
Suikerorganisatie (ISO) over de raffinageperspectieven 
blijkt dat werd geïnvesteerd in nieuwe capaciteit en in 
uitbreiding van de bestaande capaciteit in strategisch 
belangrijke regio’s tussen 2010 en 2020. De expansie van 
de raffinagecapaciteit verliep evenwel trager ten opzich-
te van het decennium 2000-2009.

Sinds 2010 is er in totaal 16,6 miljoen ton nieuwe raffinagecapaciteit 
bijgekomen, iets minder dan de 18 miljoen ton in de jaren 2000-2009. 
Volgens de studie zou tussen 2010 en 2020 ongeveer 1,6 miljoen ton 
bestaande raffinagecapaciteit verloren zijn gegaan.

Stijging in Afrika en NoordAmerika  
en daling in Europa
In het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), het Verre Oosten, India 
en Noord-Amerika (Canada en de VS) is de raffinagecapaciteit voor sui-
ker fors hoger geworden als gevolg van de uitbreiding van de bestaan-
de raffinaderijen en het opstarten van nieuwe autonome raffinaderijen. 
Het sultanaat Oman begint dit jaar gestart met de bouw van de eerste 
suikerraffinaderij. Deze raffinaderij wordt ondersteund door een grote 
projectontwikkelaar uit de Verenigde Arabische Emiraten. De jaarlijkse 
productiecapaciteit wordt geraamd op 700.000 ton witte suiker en kan 
achteraf uitgebreid worden tot een miljoen ton.

In de EU-27, het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten (GOS) daalde de verwerkingscapaciteit voor 
ruwe suiker, werden verschillende raffinaderijen gesloten en vielen de 
stimulansen voor raffinage tijdens de intercampagnes in de bietsuiker-
fabrieken deels weg als gevolg van andere beleidskeuzes en binnen het 
GOS, het zelfvoorzienend produceren van suiker in Rusland.

In de ISO-studie staat nog dat er tussen 2010 en 2020 in de MENA-regio 
een nieuwe autonome raffinagecapaciteit van 6 miljoen ton is bijgeko-
men. In het Verre Oosten, Inda en Noord-Amerika is de capaciteit res-
pectievelijk toegenomen met 4,4, 4,2 en 1,1 miljoen ton.

Verenigd Koninkrijk: invoer suikerriet ge
stegen
De export van suiker en alcohol naar het Verenigd Koninkrijk is in het 
eerste kwartaal van 2021 met 21 procent gestegen, aldus Farmers Guar-
dian. Deze toename is het gevolg van het besluit van de Britse regering 
in december 2020 om in 2021 een tariefvrij invoercontingent van 
260.000 ton ruwe rietsuiker toe te laten.

Dit quotum werd toegekend ondanks protesten van de Britse suikerbie-
tensector. Voor de bietentelers die worden vertegenwoordigd door de 
National Farmers Union Sugar (NFU Sugar), vormt deze invoer een be-
dreiging voor het marktaandeel van bietsuiker. Zij vinden dat "de rege-
ring een achtste van de Britse suikermarkt cadeau heeft gedaan".

NFU Sugar vreest ook dat de handelsovereenkomst tussen het Verenigd 
Koninkrijk en Australië, waarover eind juni zal worden onderhandeld, 
negatieve gevolgen zal hebben voor de Britse landbouw: de meest ge-
voelige sectoren zijn rundvlees, lamsvlees en bietsuiker. Australië is een 
belangrijke producent en exporteur van ruwe suiker. 

In Dubai kan Al Khaleej Sugar, ‘s werelds grootste 
suikerraffinaderij, tot 7.000 ton suiker per dag 
raffineren. De witte suiker wordt hoofdzakelijk 
uitgevoerd naar Saoedi-Arabië (een derde van zijn 
afzet) en naar Oost-Afrika.
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Tiense Suikerraffinaderij sluit campagne 2020 definitief af
Met de betaling van het saldo op 30 juni wordt de suiker-
bietcampagne 2020 bij TS definitief afgesloten. 

Zoals in het IPA vastgesteld baseert TS/SZ zijn basisprijs voor de 
suikerbietcampagne 2020 (voor het laatst) op het gemiddelde suiker-
verkoopresultaat van zijn suikerondernemingen in België, Frank rijk, 
Duitsland en Polen in de periode van oktober 2020 t.e.m. februari 2021. 

In de prijstabel die in het IPA 2020 is opgenomen, komt de SZ4-prijs 
overeen met een basisprijs van 22,59 euro/ton à 18% suikergehalte (SG), 
premies, boetes en pulpvergoeding inbegrepen. Merk op: in 2019 was 
de afrekening nog gebaseerd op 17% SG!

De eerste 70% van het basiscontract kan genieten van een gegaran-
deerde bonus van 5,65 euro en bovenop komt er voor het gehele 
contract nog een prijssupplement van 2,2 euro. 

Als we deze bonus en dit prijsupplement omrekenen naar 100% van het 
contract komen we tot een bonus van 6,20 euro voor het basiscontract 
en voor 10% van het basiscontract in bijkomend contract. De bonus 
voor de rest van het bijkomend contact is 5,65 euro.

Op basis van deze prijsgegevens moeten dan de specificiteiten die zijn 
voorzien in het IPA worden toegepast. Een (zeer) ingewikkelde bere-
kening brengt ons tot de volgende eindcijfers:
- de gemiddelde “all-in” prijs voor de gecontracteerde bieten (basis-

contract én bijkomend contract) bedraagt 28,75 euro/ton à 18% SG. 
Met een gemiddeld suikergehalte van 17,46% in 2020 komt dit op 
een suikerbietprijs van 27,38 euro/ton (zie tabel);

- de bieten buiten contract worden vergoed à 16,15 euro/ton à 17,46% 
SG (dit is 75% van 22,59 euro/ton à 18% SG – zie hiervoor);

- het gemiddelde van al de bieten (binnen en buiten contract) 
bedraagt 27,19 euro/ton à 17,46% SG (premies, boetes en pulp-
vergoeding inbegrepen).

Euro/ton allin (premies, boetes, pulp) à 18° Z à 17,46° Z

Basiscontract 28,83 27,46

Bijkomend contract:
- tot 10 % basiscontract
- boven 10 % basiscontract

28,83
27,78

27,46
26,46

Gemiddeld basis- + bijkomend contract 28,75 27,38

Buiten contractbieten 16,94 16,15

Gemiddeld binnen en buiten contract 28,55 27,19

Met een gemiddelde opbrengst van 86 ton/ha bedraagt de omzet 2.340 
euro/ha - dit is enkele tientallen euro/ha meer dan in 2019. Maar door 
het lagere rendement in 2020 heeft bijna de helft van de planters 
opnieuw een opbrengst per ha die onder de kostprijs ligt. Dit ondanks 
de hogere gemiddeld betaalde bietprijs aan 18° suiker (28,75 euro in 
2020 t.o.v. 27,03 euro in 2019).

De tabel hierna toont de omzet/ha i.f.v. rendement en suikergehalte, 
afgezet t.o.v. een productiekostprijs van 2.600 euro/ha (± gele kleur). 
Het is duidelijk dat niet alleen een goed rendement maar ook een hoog 
suikergehalte nodig zijn om een rendabele teelt te kunnen realiseren. 

Ontgoocheling
Zowel het Verbond Suikerbietplanters vzw als het Coco Haspengouw 
vzw hebben akte genomen van deze prijs en zijn zeer ontgoocheld over 
de uiteindelijke omzet per ha. Zij hadden op een grotere in spanning 
gerekend van TS om de planters een beter financieel rende ment te 
geven.

Nochtans zijn wij ervan overtuigd dat er licht is aan het einde van de 
tunnel. Vorig jaar werd dit ook gezegd, maar besliste de coronapandemie 
er anders over. Nu zijn echter alle parameters aanwezig om de suikerprijs 
te laten stijgen (zeer lage stocks, minder uitzaai, stijgende wereld markt-
prijzen). Wij zien daarom de komende campagnes (2021 en zeker 2022) 
met een zeker optimisme tegemoet.

Met al de voorgaande gegevens in het achterhoofd moeten nu de 
onderhandelingen voor het IPA 2022 worden opgestart … altijd een 
moeilijke opdracht maar samen met u willen wij aan de toekomst 
werken. Een toekomst waarin wij zeker geloven. 

Eric Van Dijck
Secretaris

Jean-Paul Vanelderen
Voorzitter

Verbond Suikerbietplanters vzw
Oproep aan (vooral jongere) suikerbietplanters!
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Verbond Suikerbietplanters vzw bepalen dat in 
2021 de Algemene Vergadering en de Bestuursraad moeten hernieuwd worden. 

Het Huishoudelijk Reglement voorziet dat elke planter die suikerbieten levert aan de Tiense Suiker-
raffinaderij en behoort tot één van de negen gewesten van het Verbond, zich kan aanmelden als lid van 
de Algemene Raad. Deze Algemene Raad is de basis voor de verdere samenstelling van de Algemene 
Vergadering en de Bestuursraad. De Algemene Raad heeft een adviserende functie t.o.v. het Verbond 
Suikerbietplanters vzw. 

De aanmelding moet gebeuren vóór 31 augustus, hetzij via e-mail naar van.dijck.eric@gmail.com, hetzij 
per brief naar Eric Van Dijck, Fijnestraat 25, 1741 Wambeek. Bij uw aanmelding vermeldt u uw volledig 

adres, gsm- of telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw plantersnummer bij TS.

In het najaar 2021 zal de Algemene Raad voor het eerst worden samengeroepen om o.a. de 27 leden van 
de Algemene Vergadering aan te duiden. 

De huidige bestuursraad hoopt op een grote belangstelling van (vooral jongere) planters om deel uit te 
maken van de Algemene Raad, zeker nu we ons volop bevinden in één van de ergste crisisperiodes die 
de suikerbietteelt tot nu toe heeft meegemaakt. De betrokkenheid van zoveel mogelijk planters is, net 
zoals dit in het verleden het geval was, absoluut noodzakelijk! 

Aarzel dus niet en meldt u zeker als lid van onze Algemene Raad! 

Roemenië: suikerindustrie in moeilijke 
papieren
De suikerindustrie in Roemenië verkeert in een crisis. Het land bezat tot 
de ineenstorting van het communistische regime in 1989 nog 33 
suikerfabrieken. Nu blijven er maar 3 fabrieken. Hun resultaten zijn 
middelmatig, hoewel de voedingsindustrie in het algemeen niet heeft 
geleden onder de economische crisis die de coronapandemie met zich 
meebracht.

De Tereos-fabriek in Transsylvanië heeft vorig jaar slecht gepresteerd als 
gevolg van een daling van de suikerverkoop met 21 procent. De twee 
andere Roemeense suikerfabrieken zijn eigendom van Agrana, de Oos-
tenrijkse dochteronderneming van de groep Südzucker. 

Frankrijk: eerste minister verhoogt fonds 
voor landbouwrampen
De koudegolf van begin april heeft aanzienlijke schade toegebracht aan 
jonge bietenplantjes, vooral ten zuiden van Parijs, in Picardië en in de 
regio Grand Est. De Franse regering gaat het fonds voor landbouwram-
pen verhogen om de landbouwers schadeloos te stellen na de vorst-
schade aan bieten, koolzaad en fruitbomen. 

Volgens de organisatie CGB, die de Franse suikerbiettelers vertegen-
woordigt, zijn al 60.000 hectare suikerbieten vernietigd door de vorst.
De Franse suikergroep Tereos heeft de landbouwers gevraagd een voor-
raadinventaris van ongebruikt bietenzaad op te maken en nam contact 
op met zijn zaadgoedpartners voor een dringende herbevoorrading 
van zaad behandeld met neonicotinoïden. 

India: export kan oplopen tot meer dan  
6 miljoen ton
Indiase suikerbedrijven hebben al meer dan 83 procent van de 
exportdoelstelling van 6 miljoen ton voor het suikerseizoen 2020/21 
gecontracteerd, zo heeft het ministerie voor Voedsel bekendgemaakt, 
aldus The Economic Times.
 
Het exportsucces is het gevolg van de hogere wereldprijzen en de 
uitvoersubsidie die de Indiase regering toekent. Daarnaast bleef de 
binnenlandse suikerverkoop stabiel ondanks de covid-19-lockdown in 
sommige delen van het land. 
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De ontwikkeling van oplossingen voor de bestrijding van de vergelingsziekte moet in een hogere versnelling!
Samen met de suikerfabrikanten, verenigd in SUBEL, en 
het Bieteninstituut, werkte de CBB de voorbije maanden 
een programma uit dat de komende jaren moet leiden 
tot duurzame oplossingen om de virale vergeling in 
bietenvelden een halt toe te roepen. Dit programma 
vormt ook de basis van de vraag van de sector naar 
bijkomende middelen om dit toegepast onderzoek te 
kunnen versnellen. Het werd in primeur voorgesteld aan 
federaal landbouwminister David Clarinval. Ook de 
gewestelijke ministers Hilde Crevits en Willy Borsus 
toond en al hun belangstelling.

De Bietplanter stelt u de inhoud van deze aanzet tot 
actieplan voor.

De biet-suikersector, die een strategische en lokale bron is van een 
natuurlijke basisvoedingsstof en ook van een cruciale grondstof voor de 
biogebaseerde economie, heeft duurzame alternatieven nodig voor het 
gebruik van neonicotinoïden tegen de vergelingsziekte. De sector is nu, 
via het KBIVB en in het kader van zijn structurele financiering, al enkele 
jaren actief op zoek naar alternatieven. Om dit onderzoek te versnellen, 
is extra specifieke steun absoluut noodzakelijk, in eerste instantie voor 
de komende drie jaar en dit zowel op federaal als op regionaal niveau.

Waarom de vergelingsziekte te lijf gaan?
De vergelingsziekte in suikerbieten wordt overgebracht via bladluizen. 
Virale vergeling is in bietenvelden te zien in de vorm van gele cirkels. Er 
bestaan verschillende virusziekten: Beet Mild Yellowing Virus (BMYV), 
Beet Chlorosis Virus (BChV), Beet Yellow Virus (BYV) en Beet Mosaic Virus 
(BtMV). Deze virussen veroorzaken opbrengstverliezen die kunnen 
oplopen tot 50 procent, zowel wat de wortelopbrengst als wat het 
suikergehalte betreft.

Sinds het verbod op neonicotinoïden op Europees niveau worden 
selectieve bladinsecticiden aanbevolen om de bladluispopulaties onder 
controle te houden en de overdracht van virale vergeling te beperken. 
Deze insecticidebehandelingen zijn doeltreffend, maar moeilijk te 
positioneren om bladluizen effectief te bestrijden.

Reeds veel onderzoek verricht en nog 
lopende …
Het KBIVB is al enkele jaren bezig met het zoeken naar operationele 
oplossingen tegen virale vergeling in suikerbieten. Dit onderzoek wordt 
ook op Europees en internationaal niveau verricht. Het KBIVB is lid van 
het IIRB (International Institute for Sugar Beet Research) en van COBRI 
(Coordination Beet Research International). 

Het gaat onder meer over:
- de versterking van de waarnemings- en waarschuwingsdiensten;
- de monitoring van de bladluispopulaties om een beter inzicht te 

krijgen in de populatiedynamiek;
- de bepaling van het effect van de virusinfectie op de opbrengst;
- de evaluatie van de doeltreffendheid van alternatieve oplossingen, 

zowel chemische als biologische, om de bladluispopulaties onder 
controle te houden en de overdracht van virale vergeling in suiker-
bieten te beperken;

- de studie van de tolerantie- en/of resistentiegraad van variëteiten 
tegen Beet mild yellowing virus, Beet chlorosis virus en Beet yellow 
virus;

- de invloed van begeleidende planten (veldbonen en granen) om de 
aanwezigheid van bladluizen te beperken en natuurlijke mechanis-
men te bevorderen;

- het identificeren van groenbemesters die worden beschouwd als 
bladluis- en virusreservoirs.

… maar nood aan het openen van 
bijkomende werven
In de toekomst zullen echter verschillende instrumenten nodig zijn om de 
vergelingsziekte in suikerbieten te bestrijden. De hieronder voor gestelde 
onderzoeksthema's worden besproken en gecoördineerd op het niveau 
van nationale en internationale werkgroepen (IIRB en COBRI).

De verschillende onderzoeksassen die praktische alternatieven moeten 
opleveren voor de bestrijding van bladluizen en eraan verbonden 
virussen, zijn:
1. De kennis verdiepen van de vector en de virussen, alsook van de 
interacties tussen biet - bladluis - virale vergeling 
Dit onderzoeksthema werd tijdens de voorbije jaren al op internationaal 

niveau onderzocht. Er zijn reeds resultaten geboekt, maar de 
experimenten moeten worden voortgezet en versterkt rond de 
volgende assen:
- de belangrijkste soorten bladluisvectoren van de vergeling en hun 

transmissiecapaciteit identificeren. De vectoriële capaciteit varieert 
naar gelang van de bladluissoort en zelfs binnen eenzelfde soort;

- betere kennis/begrip van de overdrachtsmechanismen;
- karakterisering van de resistentie van bladluizen tegen verschillende 

werkzame stoffen, om te kunnen anticiperen op het risico van de 
ontwikkeling van resistentie tegen andere werkzame stoffen;

- inzicht verwerven in de factoren die van invloed zijn op de ont-
wikkelingsdynamiek van bladluizen en de ontwikkeling van virale 
ziekten;

- verbetering van de kennis van de verschillende virusstammen: 
belang van elk virus in België, variabiliteit van de stammen, invloed 
op de opbrengst, interactie tussen de verschillende virussen, ...;

- virusreservoirs identificeren (onkruid, gewasresten, planten in 
bloem stroken, enz.) om beter te begrijpen waar het virus zich hand-
haaft in het milieu en waar bladluizen het virus mogelijk kunnen 
opdoen.

Een beter inzicht in de mechanismen van virusoverdracht door vectoren 
en in de interacties tussen planten-bladluizen-virussen opent de weg 
naar nieuwe bestrijdingsmethodes.

2. Genetische evolutie: tolerantie en/of resistentie van suiker-
bietvariëteiten tegen bladluizen en/of verschillende virussen:
- evaluatie en studie van de tolerantie tegen virussen van bietenrassen 

die momenteel op de markt zijn;
- kwantificering van de virusvermeerdering in planten om inzicht te 

krijgen in het vermogen van variëteiten om de virale vergeling te 
verdragen; 

- onderzoek naar het gedrag van verschillende variëteiten op het 
gedrag van Myzus persicae en/of andere bladluizen.

3. Nieuwe gewasbeschermingsmethodes bestuderen en ont-
wikkelen
Deze onderzoeksas is vooral gericht op:
- de voortzetting van proeven die gericht zijn op het testen van 

verschillende bladluismiddelen om de kennis van deze producten en 
hun optimale positionering te verbeteren en ook om nieuwe werk-
zame stoffen met nieuwe werkingsmechanismen te testen. Deze 
proeven worden hoofdzakelijk uitgevoerd in samenwerking met 
fytosanitaire bedrijven;

- onderzoek naar de doeltreffendheid in suikerbieten van nieuwe of in 
andere gewassen gebruikte biologische gewas beschermings pro-
ducten;

- testen van het gebruik van semiochemische producten om het 
gedrag van bladluizen te wijzigen (verandering van mobiliteit, 
voedingsfrequentie, enz.) en aldus de virusoverdracht te verminderen;

- testen van het gebruik van uitlokkers van verdedigingsmechanismen 

bij planten, geïsoleerd uit bodemmicro-organismen, gericht op 
directe en indirecte afweer;

- testen van viruscompetitieve lectines om de vectorefficiëntie te ver-
minderen. Het werkingsmechanisme is een competitie van de 
hechting aan de receptoren die aanwezig zijn op het niveau van de 
stiletten en het darmepitheel tussen de lectines/glycoproteïnen en 
het virus;

- testen van het potentieel van endofytische schimmels.

Voor de laatste vier punten moeten eerst, onder gecontroleerde om-
standigheden, proeven worden opgezet om de verschillende inte res-
sante pistes/moleculen te identificeren. Daarvoor is funda menteel 
onderzoek nodig. Vervolgens moet de doeltreffendheid van de kan-
didaten in het veld worden aangetoond. Ook de complementariteit van 
deze producten moet worden geanalyseerd.

4. Functionele agrobiodiversiteit
Doel van deze onderzoeksas is de beheersing van de bladluispopulaties 
te stimuleren/bevorderen door de biodiversiteit binnen de percelen en 
op de schaal van het ecosysteem te vergroten:
- identificeren en evalueren van plantensoorten die de selectie/

herkenning van gastplanten veranderen (altering host plant selec-
tion) door de emissie van volatiele organische stoffen; 

- identificeren en testen van lokplanten. De rol van lokplanten is om 
bladluizen plaatselijk te concentreren om de bieten beter te 
beschermen. Dit principe is gebaseerd op het feit dat lokplanten 
aantrekkelijker zijn en gemakkelijker te identificeren voor de plaag-
insecten;

- identificeren en testen van planten die aantrekkelijk zijn voor 
natuurlijke vijanden, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes, gaas-
vliegen, kevers, enz.;

- verbeteren van de biodiversiteit in en rond de percelen om de 
vestiging van natuurlijke vijanden en de natuurlijke regulering van 
de bladluispopulaties aan te moedigen;

- bestuderen van de dynamiek van het aantrekken en de rol van 
bladluisetende macro-organismen, zoals predatoren en parasitoïden, 
bij de regulering van de bladluizenpopulatie.

Communicatie en sensibilisering
Zoals aangegeven, zal in de toekomst een combinatie van verschillende 
middelen moeten worden toegepast. Dit impliceert veranderingen in 
de landbouwpraktijken. Communicatie naar onze landbouwers is dan 
ook een essentieel punt om de overdracht van de onderzoeksresultaten 
te verzekeren. De sensibilisering voor de nieuwe praktijken zou kunnen 
worden vergroot door middel van uitwisselingsbijeenkomsten. De com-
municatie en vulgarisatie van deze nieuwe technieken zal worden 
geïntegreerd in de werking van het KBIVB. 

De vergelingsziekte in suikerbieten veroorzaakt opbrengstverliezen die kunnen oplopen tot 50 procent, zowel wat betreft
wortelopbrengst als suikergehalte (foto KBIVB)



De vier belangrijkste bladziekten in de suikerbietteelt zijn witziekte, roest, Cercospora en Ramula-
ria. De ontwikkeling en de intensiteit van de ziektedruk tijdens het seizoen zijn sterk variabel tus-
sen de velden en tussen de jaren. Een behandeling systematisch uitvoeren heeft dan ook geen 
economisch nut. Een fungicidebehandeling moet uitgevoerd worden in functie van het bereiken 
van drempels voor een van deze vier ziekten. Het is dan ook belangrijk om de eerste symptomen 
van de ziekte te kunnen herkennen en ze te onderscheiden van niet pathogenen van bacteriële, 
parasitaire of fysiologische oorsprong. De essentiële informatie nodig voor een duurzaam beheer 
van de bladschimmelziekten vindt u in dit artikel. 

 

De controle van de bladschimmelziekten doeltreffend aanpakken 

Stap één : het risico verminderen 
De controle van de bladschimmelziekten begint voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn. 
We herinneren u hieronder aan de belangrijkste lanbouwkundige hefbomen om rekening mee te 
houden bij uitzaai. Een te hoge stikstofgift zal de ontwikkeling van witziekte bevorderen.  Hierna 
volgen enkele factoren die de ontwikkeling van Cercospora bevorderen : 
 Korte rotatie (minder dan drie jaren). Sporen van Cercospora kunnen meerdere jaren overle-

ven in de bodem. 
 Bladresten niet inwerken. Het onderwerken van het bietenloof vermindert het risisco op een 

Cercospora-infectie. 
 De nabijheid van een niet geploegd perceel met het voorgaande jaar aangetaste bieten. 
 
Naast landbouwkundige factoren beïnvloedt de rassenkeuze ook de ziektedruk. Het kiezen van 
een tolerant ras zal resulteren in een minder snelle ontwikkeling van bladziekten en dus een beter 
beheer van de ziekte. Het kan u toelaten om de datum van de eerste fungicidetoepassing uit te 
stellen en een (tweede) behandeling te vermijden. Dit is des te belangrijker in geval van late rooi-
ingen. Rastolerantie wordt voor de verschillende schimmelziekten waargenomen. Voor witziekte 
is de rasgevoeligheid soms groot wat toelaat om voor deze ziekte geen bespuiting te moeten 
uitvoeren. Voor roest komt de rastolerantie beter tot uiting later in het seizoen en kan vooral voor 
de kuststreek belangrijk zijn.  Voor wat betreft Cercospora heeft de rastolerantie vooral een in-
vloed op de dynamiek van de ontwikkeling van de ziekte en niet zozeer het tijdstip waarop de 
eerste vlekjes worden waargenomen.   
 

Stap twee : voer waarnemingen uit in uw perceel 
Elke week, vanaf begin juli, worden in verschillende velden door externe waarnemers en het 
KBIVB waarnemingen uitgevoerd om de ziektedruk op te volgen. Aan de hand van de resultaten 
van deze waarnemingen wordt een bericht uitgezonden via de waarschuwingsdienst. Een kaart 
met de ziektedruk wordt eveneens gepubliceerd op de website van het KBIVB. De kaart laat toe 
om de evolutie van de ziekten doorheen het seizoen te volgen. Op de kaart is elk veld weergege-
ven door een gekleurd logo die evolueert in functie van het risico. Bij het klikken op een van deze 
punten kan men de situatie voor de verschillende ziekten zien (roest, witziekte, cercospora en 
ramularia). U vindt de kaart op de website van het KBIVB  bij ‘Cartografie waarnemingsvelden’ 
onder de rubriek “Snel naar” 

Deze kaart is een tool dat toelaat om de actuele situatie van de bladschimmelziekten in de nabij-
heid van uw perceel te kennen. Maar vooraleer er een behandeling wordt uitgevoerd, is het be-
langrijk om zelf waarnemingen uit te voeren op zijn eigen perceel om na te gaan als de spuit-
drempel bereikt is. Vanaf begin juli is het aanbevolen om waarnemingen uit te voeren in uw per-
celen. Om dit te doen, moet u dwars over het veld wandelen terwijl u verspreid over het veld 50 
bladeren plukt uit de middelste bladkroon (geen oude bladeren en geen jonge hartbladeren). 
Indien het gewas nog nat is moeten de bladeren eerst gedroogd worden want witziekte is alleen 
zichtbaar op een droog blad. 

Bij uw waarnemingen is het essentieel om goed een onderscheid te maken tussen Cercospora, een   
pathogene schimmelziekte, en Pseudomonas, een bacterie. Vlekken van Pseudomonas gelijken 
soms op bladvlekken van Cercospora maar onderscheiden zich door de afwezigheid van een 
schimmelstructuur in de vlekken. In de vlek van Cercospora ziet men een grijze schimmelpluis, en 
met een vergrootglas ziet men duidelijk witte draden op zwarte puntjes. Daarbij is de vlek meestal 
rood-bruine omringd, bij Pseudomonas is deze bruin-zwart. 

Stap drie : beredeneerde fungicidebehandeling 

Spuitdrempels : 
Men zal pas een behandeling uitvoeren wanneer de behandelingsdrempel voor één van de 
vier ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als er één vlek is waargenomen 
op het blad. De behandelingsdrempels wijzigen in functie van de ziekte en de waarnemingsda-
tum. De behandelingsdrempels worden in de tabel hieronder weergegeven. 
 

Vanaf 20 augustus dient men behalve met de behandelingsdrempel ook rekening te houden met 
de rooidatum en de veiligheidstermijn voor oogst van het fungicide. De rendabiliteit van een 
tweede behandeling moet ook in overweging genomen worden. Een behandeling na 10 septem-
ber is nooit rendabel. 

Cercospora : de eerste behandeling juist plaatsen  

Een bescherming van de bieten tegen cercospora is moeilijker dan tegen witziekte of roest. De 
fungicidebehandeling stopt de evolutie, tijdelijk, van de Cercosporaschimmel maar gaat hem niet 
volledig afdoden. Cercospora kan dus, na het einde van de nawerking van het fungicide, terug 
starten. Wanneer de bespuiting tegen cercospora te vroeg of te laat wordt ingezet riskeert men de 
ziekte niet meer te beheersen en economisch niet optimaal te werken.  

De datum waarop de behandelingsdrempel bereikt wordt varieert tussen de jaren en tussen de 
velden : een behandeling uitvoeren op een fixe datum of week heeft dus geen enkele eco-
nomische verantwoording. Alle studies tonen vandaag aan dat het beste ogenblik voor de be-
handeling tegen cercospora ligt wanneer 5 % van de bladeren de eerste kleine vlekjes vertonen. 

De proeven die in het kader van het project ’BetaProTech’ (KBIVB-ULiège-ArgOptimize, financie-
ring van SPW—DGARNE) zijn aangelegd, hebben aangetoond dat een behandeling die uitgesteld 
wordt tot 10% aangetaste bladeren met Cercosporavlekken minder efficiënt was en minder ren-
dabel.  De proeven hebben ook kunnen aantonen dat het vooral de eerste behandeling is die de 
bestrijding van Cercospora zal verzekeren ver boven de tweede.   

 

Fungicide strategie 

Fungiciden erkend voor het seizoen 2021 

De erkende werkzame stoffen kunnen worden verdeeld op basis van hun werkingswijze in 3 cate-
gorieën : strobilurinen, aminen en triazolen.  

De stoffen azoxystrobine en trifloxystrobine behoren tot de familie van de de strobilurinen. Bij de 
aminen is één werkzame stof erkend in suikerbieten : fenpropidine. Drie werkzame stoffen beho-
ren tot de groep van de triazolen : difenoconazool, cyproconazool et tetraconazool. De fungiciden 
die in suikerbieten worden gebruikt bevatten altijd een triazool, alleen of in combinatie met een 
strobilurine of een amine. De lijst met alle fungiciden die erkend zijn in de bietenteelt, alsook de 
wachttijd vóór de oogst, kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb (http://fytoweb.be).  

 

 

FUNGI MEMO 2021 Kathleen Antoons & André Wauters (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Behandelingsdrempel Tot 20 augustus Na 20 augustus 

Cercospora/ Ramularia 5 % aangetaste bladeren 20 % aangetaste bladeren 

Witziekte / Roest 15 % aangetaste bladeren 30 % aangetaste bladeren 

Figuur 1 : Links een bladvlek van Cercospora.  Men ziet duidelijk deze « grijze schimmelpluis» in het 
centrum van de vlek.  
Rechts zijn vlekken van de bacterie Pseudomonos te zien. Deze verschijnen dikwijls na onweersbuien. 
In de vlek is geen schimmelpluis te zien. 

De vier belangrijkste bladziekten in de suikerbietteelt zijn witziekte, roest, Cercospora en Ramula-
ria. De ontwikkeling en de intensiteit van de ziektedruk tijdens het seizoen zijn sterk variabel tus-
sen de velden en tussen de jaren. Een behandeling systematisch uitvoeren heeft dan ook geen 
economisch nut. Een fungicidebehandeling moet uitgevoerd worden in functie van het bereiken 
van drempels voor een van deze vier ziekten. Het is dan ook belangrijk om de eerste symptomen 
van de ziekte te kunnen herkennen en ze te onderscheiden van niet pathogenen van bacteriële, 
parasitaire of fysiologische oorsprong. De essentiële informatie nodig voor een duurzaam beheer 
van de bladschimmelziekten vindt u in dit artikel. 
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Figuur 1 : Links een bladvlek van Cercospora.  Men ziet duidelijk deze « grijze schimmelpluis» in het 
centrum van de vlek.  
Rechts zijn vlekken van de bacterie Pseudomonos te zien. Deze verschijnen dikwijls na onweersbuien. 
In de vlek is geen schimmelpluis te zien. 

De vier belangrijkste bladziekten in de suikerbietteelt zijn witziekte, roest, Cercospora en Ramula-
ria. De ontwikkeling en de intensiteit van de ziektedruk tijdens het seizoen zijn sterk variabel tus-
sen de velden en tussen de jaren. Een behandeling systematisch uitvoeren heeft dan ook geen 
economisch nut. Een fungicidebehandeling moet uitgevoerd worden in functie van het bereiken 
van drempels voor een van deze vier ziekten. Het is dan ook belangrijk om de eerste symptomen 
van de ziekte te kunnen herkennen en ze te onderscheiden van niet pathogenen van bacteriële, 
parasitaire of fysiologische oorsprong. De essentiële informatie nodig voor een duurzaam beheer 
van de bladschimmelziekten vindt u in dit artikel. 

 

De controle van de bladschimmelziekten doeltreffend aanpakken 

Stap één : het risico verminderen 
De controle van de bladschimmelziekten begint voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn. 
We herinneren u hieronder aan de belangrijkste lanbouwkundige hefbomen om rekening mee te 
houden bij uitzaai. Een te hoge stikstofgift zal de ontwikkeling van witziekte bevorderen.  Hierna 
volgen enkele factoren die de ontwikkeling van Cercospora bevorderen : 
Korte rotatie (minder dan drie jaren). Sporen van Cercospora kunnen meerdere jaren overle-

ven in de bodem. 
Bladresten niet inwerken. Het onderwerken van het bietenloof vermindert het risisco op een 

Cercospora-infectie. 
De nabijheid van een niet geploegd perceel met het voorgaande jaar aangetaste bieten. 
 
Naast landbouwkundige factoren beïnvloedt de rassenkeuze ook de ziektedruk. Het kiezen van 
een tolerant ras zal resulteren in een minder snelle ontwikkeling van bladziekten en dus een beter 
beheer van de ziekte. Het kan u toelaten om de datum van de eerste fungicidetoepassing uit te 
stellen en een (tweede) behandeling te vermijden. Dit is des te belangrijker in geval van late rooi-
ingen. Rastolerantie wordt voor de verschillende schimmelziekten waargenomen. Voor witziekte 
is de rasgevoeligheid soms groot wat toelaat om voor deze ziekte geen bespuiting te moeten 
uitvoeren. Voor roest komt de rastolerantie beter tot uiting later in het seizoen en kan vooral voor 
de kuststreek belangrijk zijn.  Voor wat betreft Cercospora heeft de rastolerantie vooral een in-
vloed op de dynamiek van de ontwikkeling van de ziekte en niet zozeer het tijdstip waarop de 
eerste vlekjes worden waargenomen.   
 

Stap twee : voer waarnemingen uit in uw perceel 
Elke week, vanaf begin juli, worden in verschillende velden door externe waarnemers en het 
KBIVB waarnemingen uitgevoerd om de ziektedruk op te volgen. Aan de hand van de resultaten 
van deze waarnemingen wordt een bericht uitgezonden via de waarschuwingsdienst. Een kaart 
met de ziektedruk wordt eveneens gepubliceerd op de website van het KBIVB. De kaart laat toe 
om de evolutie van de ziekten doorheen het seizoen te volgen. Op de kaart is elk veld weergege-
ven door een gekleurd logo die evolueert in functie van het risico. Bij het klikken op een van deze 
punten kan men de situatie voor de verschillende ziekten zien (roest, witziekte, cercospora en 
ramularia). U vindt de kaart op de website van het KBIVB  bij ‘Cartografie waarnemingsvelden’ 
onder de rubriek “Snel naar” 

Deze kaart is een tool dat toelaat om de actuele situatie van de bladschimmelziekten in de nabij-
heid van uw perceel te kennen. Maar vooraleer er een behandeling wordt uitgevoerd, is het be-
langrijk om zelf waarnemingen uit te voeren op zijn eigen perceel om na te gaan als de spuit-
drempel bereikt is. Vanaf begin juli is het aanbevolen om waarnemingen uit te voeren in uw per-
celen. Om dit te doen, moet u dwars over het veld wandelen terwijl u verspreid over het veld 50 
bladeren plukt uit de middelste bladkroon (geen oude bladeren en geen jonge hartbladeren). 
Indien het gewas nog nat is moeten de bladeren eerst gedroogd worden want witziekte is alleen 
zichtbaar op een droog blad. 

Bij uw waarnemingen is het essentieel om goed een onderscheid te maken tussen Cercospora, een   
pathogene schimmelziekte, en Pseudomonas, een bacterie. Vlekken van Pseudomonas gelijken 
soms op bladvlekken van Cercospora maar onderscheiden zich door de afwezigheid van een 
schimmelstructuur in de vlekken. In de vlek van Cercospora ziet men een grijze schimmelpluis, en 
met een vergrootglas ziet men duidelijk witte draden op zwarte puntjes. Daarbij is de vlek meestal 
rood-bruine omringd, bij Pseudomonas is deze bruin-zwart. 

Stap drie : beredeneerde fungicidebehandeling 

Spuitdrempels : 
Men zal pas een behandeling uitvoeren wanneer de behandelingsdrempel voor één van de 
vier ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als er één vlek is waargenomen 
op het blad. De behandelingsdrempels wijzigen in functie van de ziekte en de waarnemingsda-
tum. De behandelingsdrempels worden in de tabel hieronder weergegeven. 
 

Vanaf 20 augustus dient men behalve met de behandelingsdrempel ook rekening te houden met 
de rooidatum en de veiligheidstermijn voor oogst van het fungicide. De rendabiliteit van een 
tweede behandeling moet ook in overweging genomen worden. Een behandeling na 10 septem-
ber is nooit rendabel. 

Cercospora : de eerste behandeling juist plaatsen  

Een bescherming van de bieten tegen cercospora is moeilijker dan tegen witziekte of roest. De 
fungicidebehandeling stopt de evolutie, tijdelijk, van de Cercosporaschimmel maar gaat hem niet 
volledig afdoden. Cercospora kan dus, na het einde van de nawerking van het fungicide, terug 
starten. Wanneer de bespuiting tegen cercospora te vroeg of te laat wordt ingezet riskeert men de 
ziekte niet meer te beheersen en economisch niet optimaal te werken.  

De datum waarop de behandelingsdrempel bereikt wordt varieert tussen de jaren en tussen de 
velden : een behandeling uitvoeren op een fixe datum of week heeft dus geen enkele eco-
nomische verantwoording. Alle studies tonen vandaag aan dat het beste ogenblik voor de be-
handeling tegen cercospora ligt wanneer 5 % van de bladeren de eerste kleine vlekjes vertonen. 

De proeven die in het kader van het project ’BetaProTech’ (KBIVB-ULiège-ArgOptimize, financie-
ring van SPW—DGARNE) zijn aangelegd, hebben aangetoond dat een behandeling die uitgesteld 
wordt tot 10% aangetaste bladeren met Cercosporavlekken minder efficiënt was en minder ren-
dabel.  De proeven hebben ook kunnen aantonen dat het vooral de eerste behandeling is die de 
bestrijding van Cercospora zal verzekeren ver boven de tweede.   

 

Fungicide strategie 

Fungiciden erkend voor het seizoen 2021 

De erkende werkzame stoffen kunnen worden verdeeld op basis van hun werkingswijze in 3 cate-
gorieën : strobilurinen, aminen en triazolen.  

De stoffen azoxystrobine en trifloxystrobine behoren tot de familie van de de strobilurinen. Bij de 
aminen is één werkzame stof erkend in suikerbieten : fenpropidine. Drie werkzame stoffen beho-
ren tot de groep van de triazolen : difenoconazool, cyproconazool et tetraconazool. De fungiciden 
die in suikerbieten worden gebruikt bevatten altijd een triazool, alleen of in combinatie met een 
strobilurine of een amine. De lijst met alle fungiciden die erkend zijn in de bietenteelt, alsook de 
wachttijd vóór de oogst, kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb (http://fytoweb.be).  
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De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   

Figuur 2: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze 
grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
het verwijderen van schieters 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 
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te remmen. 
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model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   

Figuur 2: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze 
grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
het verwijderen van schieters 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 
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Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
te remmen. 

De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   
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bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 
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Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
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Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
te remmen. 

De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   
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ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
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Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
te remmen. 

De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   

Figuur 2: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze 
grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
het verwijderen van schieters 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 

0 100 200 300

LisannaKws
Evamaria Kws
Tessilia Kws
BTS 4860 N

Bosley
Raison

BTS 3480 N
Portal

Eglantier
BTS 3305 N
BTS 1280 N

Caprianna Kws
Camelia
Baboon
Balisto

FD KungFu

BTS 605
AnnemarthaKws

Hendrika Kws
Annemonika Kws

BTS  4190 RHC
Tucson

FD Clima

Annelaura Kws
BTS  6740
BTS 2335

Xaviera Kws
BTS 2385
Equateur

Florentina Kws
Sherlock
Amarok
FD Celtis

Aral
Queena Kws

FD Tee

Smart Jitka Kws

Percentage van de bladgezondheid dat met de 
rastolerantie wordt bekomen

Witziekte Cercospora Roest

Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
te remmen. 

De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 
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siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   
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grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 
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ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 
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De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   

Figuur 2: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze 
grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
het verwijderen van schieters 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 
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Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
te remmen. 

De erkenningen voor producten die cyproconazool bevatten zijn ingetrokken omdat de ac-
tieve stof op Europees vlak zijn erkenning verliest. Producten die cyproconazool bevatten kunnen 
opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 75% mancozeb WG : 2 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen. 

Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
klassieke techniek moet worden gerespecteerd.  

Raadgeving bij de keuze van de fungiciden 

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van de behandelingsdrempel de voorkeur aan 
een product op basis van twee actieve stoffen met een verschillende werkingswijze. Verschillende 
ziekten kunnen zich tegelijkertijd in hetzelfde perceel ontwikkelen. Daarom moet u een 
'compleet' fungicide kiezen dat de vier verschillende bladziekten bestrijdt. 

In het geval dat de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt, kies dan een fungicide 
verschillend van het eerste toegepaste fungicide.  Vermijd om bij de tweede fungicide behan-
deling een fungicide te kiezen die hetzelfde triazool bevat, zelfs al wordt deze aangevuld met een 
andere werkzame stof.  

Cercospora wordt steeds moeilijker te bestrijden door het verschijnen Cercospora-stammen die 
resistent zijn geworden tegen verschillende fungiciden. In het kader van het project ‘BetaProTech’ 
werden monitoringen georganiseerd in 2018, 2019 en 2020 om de resistentie van Cercospora 
tegenover strobilurines en triazolen te evalueren. De monitoringen toonden aan dat in bijna alle 
percelen Cercosporastammen met een strobilurine resistentie aanwezigheid zijn. In de aanwezig-
heid van Cercospora-populaties met deze resistentie werken strobilurinen helemaal niet meer. 
Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 

Het is noodzakelijk om het risico voor resistentieontwikkeling te verminderen en de selectiediver-
siteit te behouden door te vermijden om voortdurend dezelfde fungiciden/werkingswijzen 
toe te passen. Op deze manier hopen we de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk 
te behouden. De toevoeging van mancozeb (tijdelijke toelating), zal de werkzaamheid ten aan-
zien van cercospora ondersteunen en eveneens de druk op resistentieontwikkeling van cercospo-
ra populaties ten aanzien van triazolen en stobilurine verminderen. Mancozeb kan zowel aan de 
eerste als aan de tweede behandeling worden toegevoegd.  

Strategie van de behandelingen in functie van de  rassenkeuze 

Zoals wij het reeds geschreven hebben worden de behandelingen uitgevoerd in functie van het 
bereiken van spuitdrempels. Maar moeten alle rassen op dezelfde manier behandeld worden of in 
functie van de rasgevoeligheid ? 

Het is voor witziekte dat we het duidelijkste verschil in tolerantie tussen de rassen kunnen waar-
nemen. Witziekte kan snel, in enkele dagen, het volledige blad van een gevoelig ras bedekken als 
geen fungicide wordt toegepast. Zodra de drempel van 15% aangetaste bladeren bereikt is (voor 
20/8) zal men de gevoelige rassen snel behandelen : Balisto, Camelia, Sherlock, FD Tee, FD Kung-
Fu, Queena Kws. Er is meer flexibiliteit mogelijk bij rassen met een hogere rastolerantie voor wit-
ziekte, dus kan men een betere strategie toepassen in functie van de ontwikkeling door Cercospo-
ra.  

Voor roest is de schadedrempel eveneens 15% van de bladeren. Is roest alleen waar te nemen, kan 
men meestal de behandeling iets uitstellen, maar men zal zeker hier ook de rastolerantie meene-
men in de kuststreek.  

Een enkele behandeling is voldoende voor de bestrijding van witziekte en roest, een dubbele 
behandeling zal hier niet aangeraden worden. 

Maar hetzelfde geldt niet bij Cercospora : zodra de drempel van 5% aangetaste bladeren (20/8) 
bereikt is, zal men de behandeling uitvoeren ongeacht het ras dat men gezaaid heeft. De eerste 
vlekjes verschijnen ook onafhankelijk van het ras, maar de evolutie daarna is wel ras afhankelijk. 
Bij laattijdige (her)infectie of ontwikkeling door Cercospora (september) riskeren de gevoelige 
rassen een sterkere ziekteontwikkeling en kan, voor late rooitermijnen en hoge ziektedruk, een 
tweede behandeling nodig geacht worden. 

Focus op een onderzoek uitgevoerd op het KBIVB : modelleren van de ontwikke-
ling van Cercospora 

Het project BetaProTech, gesubsidieerd door SPW –DGO3, heeft enerzijds als doel een predictie-
model te ontwikkelen voor de waarschuwingen voor bladziekten in suikerbieten. Tijdens de eerste 
drie jaren van het project werd de nadruk gelegd op het modelleren van de ontwikkeling van 
Cercospora. Anderzijds wordt in het kader van het project, de huidige situatie van de resistentie 
van Cercosporastammen voor strobilurines en triazoles bestudeerd. De kennis van de stand van 
zaken moet toelaten beter en duurzamer Cercospora te bestrijden. 
Dit project wordt samen onderzocht door verschillende actoren van het landbouwkundig onder-
zoek : l’Université de Liège, AgrOptimize en het KBIVB. Het Université de Liège werkt aan het mo-
delleren van de ontwikkeling van Cercospora en het identificeren van de risicoperioden in functie 
van meteorologische et landbouwkundige gegevens. Dit model zal toelaten om het ideale mo-
ment te bepalen van de fungicidetoepassing om efficiënt cercospora te bestrijden. Het bedrijf 
AgrOptimize beheert de integratie van het model in een internetplatform dat toelaat de incuba-
tiecurven van Cercospora in real time op te volgen en een waarschuwing te sturen wanneer risico-
perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   
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dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
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opgebruikt worden tot 30/11/2022. Na deze datum kunnen de producten AGORA en MIRADOR 
XTRA niet meer in suikerbiet gebruikt worden. 

Naast de erkende middelen in suikerbieten heeft mancozeb opnieuw een tijdelijke toelating in 
suiker– en voederbieten. Een tijdelijke 120 dagen toelating is geldig van 02/06/2021 tot en 
met 29/09/2021. Na deze periode kunnen de producten die mancozeb bevatten niet langer wor-
den gebruikt in de bietenteelt. 

Verschillende formuleringen zijn tijdelijk toegelaten. De toelating is de volgende voor een formu-
lering van: 

• 500 g / l mancozeb SC : 3,2 l / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 

• 80% mancozeb WP : 1,9 kg / ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 
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Voor alle producten geldt een wachttijd van 28 dagen voor de oogst. Een bufferzone van 5 m met 
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andere werkzame stof.  
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Anderzijds wordt ook een afname in efficiëntie van triazolen waargenomen. 
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ra.  
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perioden bereikt zijn. Het KBIVB heeft als taak het ontwikkeld model ten velde te valideren door 
de ontwikkeling van Cercospora in diverse percelen op te volgen. 
Het model werd tijdens het seizoen 2020 op een 20-tal velden uitgetest over het land. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. De volgende drie jaren zullen toelaten om het model te verbeteren 
en de validatie te bevestigen. Het doel is om via dit model de landbouwers beter te adviseren.   

Figuur 2: Elk jaar worden alle rassen beoordeeld op de bladschimmelziekten gevoeligheid. Deze 
grafiek geeft een overzicht van deze waardering. De gekleurde histogrammen geven de potentiële 
bescherming van het ras tegen de verschillende bladziekten. 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
het verwijderen van schieters 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden ingezet. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het 
bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe 
naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met 
lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in bieten 
omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. Daarom adviseren 
wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier 
dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige ma-
nier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden. Wanneer slechts 
een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te 
kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er spra-
ke is van een verwaarloosbaar risico. 

0 100 200 300

LisannaKws
Evamaria Kws
Tessilia Kws
BTS 4860 N

Bosley
Raison

BTS 3480 N
Portal

Eglantier
BTS 3305 N
BTS 1280 N

Caprianna Kws
Camelia
Baboon
Balisto

FD KungFu

BTS 605
AnnemarthaKws

Hendrika Kws
Annemonika Kws

BTS  4190 RHC
Tucson

FD Clima

Annelaura Kws
BTS  6740
BTS 2335

Xaviera Kws
BTS 2385
Equateur

Florentina Kws
Sherlock
Amarok
FD Celtis

Aral
Queena Kws

FD Tee

Smart Jitka Kws

Percentage van de bladgezondheid dat met de 
rastolerantie wordt bekomen

Witziekte Cercospora Roest

Figuur 3 : Enkel een juiste rassenkeuze zal toelaten om een laattijdige ontwikkeling van Cercospora 
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SUIKERMARKT

ACTUALITEITEUhandelsbetrekkingen: nood aan coherentie
De handelsbesprekingen van de Europese Unie met 
derde landen tonen een gebrek aan samenhang tussen 
het milieubeleid van de EU en haar handelsbeleid. 

Langs de ene kant verzwaart de Unie met haar Green Deal, haar van-
boer-tot-bord- en haar biodiversiteitsstrategieën, de ecologische en 
sociale verbintenissen van de EU-producenten. Langs de andere kant 
moedigt de EU met haar open handelsbeleid de invoer aan van 
producten die niet beantwoorden aan de Europese milieu- en sociale 
normen.

Het concurrentievermogen van de Europese suikersector wordt 
bedreigd. Om de Europese producenten te beschermen, eisen CIBE, 
namens de Europese suikerbietentelers, en CEFS, de vertegenwoordiger 
van de Europese suikerfabrikanten, dat de milieu- en sociale normen 
van de EU in de handelsovereenkomsten van de EU worden opgenomen, 
dat wordt toegezien op de naleving ervan en dat ze juridisch bindend 
worden gemaakt.

India: Europese bietentelers verzetten zich 
tegen de verhoging van de tarief contin
genten 
Na de hervatting van de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie 
en India op 8 mei heeft CIBE laten weten dat zij tegen elke concessie is 
die de toegang tot de Europese markt voor suiker en producten met een 

hoog suikergehalte uit India zou vergroten. CIBE herinnerde eraan dat 
India reeds over een quotum van 10.000 ton beschikt om suiker naar de 
EU uit te voeren en dat de suikermarkt van de EU voldoende wordt 
bevoorraad door andere invoercontingenten die reeds via talrijke 
bilaterale handelsovereenkomsten met de EU zijn toegekend. Verdere 
concessies aan India of andere landen zouden leiden tot een daling van 
de suikerproductie in de EU met het risico dat fabrieken worden 
gesloten. CIBE heeft er ook op gewezen dat India de internationale 
regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet naleeft door zijn 
suikerindustrie te subsidiëren, net zoals het de EU-normen op het 
gebied van duurzaamheid niet naleeft.

Andesgemeenschap: nietnaleving van de 
doelstellingen inzake duurzame ont wikke
ling
Naar aanleiding van de openbare raadpleging over de algemene 
overeenkomst tussen de EU en de Andesgemeenschap (Colombia, 
Ecuador en Peru) hebben CIBE en CEFS gewezen op het gebrek aan 
overeenstemming bij de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en de Andesgemeenschap met betrekking tot de 
doelstellingen van duurzame ontwikkeling (arbeids-, sociale en 
milieurechten) die in de overeenkomst worden genoemd. 

Wat CIBE en CEFS hebben opgemerkt is het gebrek aan inzet van de 
regeringen om deze doelstellingen te bereiken.

Wat de arbeidsrechten betreft, is er geen noemenswaardige verbetering 
geconstateerd. Er is veel zwart werk, vooral in de landbouwsector, die 
het leeuwendeel van de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. In 
de drie landen worden systematische schendingen van fundamentele 
arbeidsrechten vastgesteld. Volgens het Internationaal Verbond van 
Vakverenigingen (IVV) behoorde Colombia in 2020 tot de tien landen 
met de minste arbeidsrechten. Volgens de Nationale Raad voor 
administratieve statistieken van Colombia waren in 2018 ten minste 
500.000 kinderen werkzaam in de landbouw, en de meesten van hen in 
de suikerrietteelt, en volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
van Peru waren in 2019 ongeveer 1 miljoen minderjarigen werkzaam in 
de agrarische sector.

Wat het milieu betreft, is in de drie Andeslanden een correlatie 
waargenomen tussen agro-industriële landbouw (met inbegrip van 
suikerriet) en ontbossing. Volgens Global Forest Watch heeft Colombia 
in de periode 2000-2019, 5,3 procent van zijn boomareaal verloren. 
Ontbossing voor landbouwdoeleinden in Colombia en Peru heeft geleid 
tot verzwakking van de inheemse gemeenschappen en tot verlies van 
biodiversiteit. 

Bovendien gebruiken de Andeslanden gevaarlijke bestrijdings-
middelen die in de EU niet zijn toegestaan. En het gebruik van deze 
chemicaliën bij de productie van landbouwproducten voor de export 
neemt toe. 

Opwaartse trend houdt aan
De prijs voor witte suiker op de wereldmarkt blijft stijgen 
(20 procent meer ten opzichte van het gemiddelde van 
vorig jaar) als gevolg van de aankondiging van een tekort 
van bijna drie miljoen ton voor de campagne 2021/2022, 
zo meldt de Internationale Suikerorganisatie (ISO).

Brazilië produceert meer ethanol
Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor het verwachte suiker-
tekort van 3 miljoen ton. In Brazilië, 's werelds grootste exporteur, heeft 
de droogte gezorgd voor kleinere suikerrietopbrengsten. Daar naast is 
brandstofethanol door de stijgende olieprijzen competitiever ge-
worden. Volgens het adviesbureau Datagro zullen de Braziliaanse 
suiker distilleer derijen hun suikerproductie tijdelijk verlagen om de 
productie van ethanol te verhogen. De vraag naar ethanol groeit op-
nieuw fors omdat het  wegverkeer weer toeneemt in het land. Mede 
door de stijgende olieprijzen wordt ethanol verkocht tegen record-
prijzen. Uit de verkoop van bio-ethanol worden momenteel meer 
inkomsten gegenereerd dan uit de verkoop van suiker, waardoor de 
fabrieken de suikerproductie uitstellen en meer ethanol produceren.

Nu de prijs van ethanol de hoogte ingaat en de beschikbaarheid ervan 
afneemt, vragen brandstofhandelaars dat het ethanolpercentage wordt 
begrensd van 27 procent naar 18 procent. 

Als de regering dit verzoek inwilligt, of als de olieprijzen dalen, zal meer 
suikerriet worden verwerkt tot suiker.

In Thailand, een andere belangrijke suikerproducent, blijven de droogte-
problemen aanhouden en zijn de planters de laatste jaren over-
geschakeld van suikerriet naar het meer winstgevende maniok. Volgens 
ISO zou de Thaise productie voor de huidige campagne minder dan  
8 miljoen ton bedragen in plaats van de 14 miljoen ton van twee jaar 
geleden.

Tenslotte verwacht India, de laatste van de drie grote spelers op de 
wereldsuikermarkt, die de markt verstoort door zijn grote oogst-
verschillen, nog een zeer goede suikerproductie dit jaar van bijna 30 
miljoen ton. In vergelijking met een Indiase consumptie van ongeveer 
25 miljoen ton betekent dit dat India 5 miljoen ton suiker naar de 
wereld markt zal kunnen exporteren.  

EUmarkt: hogere prijzen en lagere voor
raden
De gemiddelde EU-verkoopprijs voor suiker meegedeeld door het 
prijzenobservatorium voor maart 2021 (394 euro/ton) is met 6 euro 
gestegen ten opzichte van februari 2021. De markt is krap. Ook in de 
Europese Unie wordt een productietekort verwacht. De vergelingsziekte 
heeft vorig jaar tot een daling van de productie geleid en dit jaar zullen 
de toch al lage suikervoorraden in de EU niet kunnen worden aangevuld. 
Volgens de laatste prognoses van de Europese Commissie zal in 
september 2021 nog slechts 1,1 miljoen ton suiker in voorraad zijn, dit is 
minder dan 10 procent van het EU-verbruik.  De Europese Unie zal meer 
moeten invoeren om een suikertekort te vermijden.

Het tekort in de EU is toe te schrijven aan de inkrimping van het 
bietenareaal als gevolg van de moeilijkheden bij de bestrijding van 
virale vergeling zonder neonicotinoïden of aan het opduiken van 
nieuwe plagen (snuitkevers, enz.). Bovendien zijn de bietenprijzen van 
bepaalde bietencontracten te laag om een voldoende rendabele 
bieten teelt mogelijk te maken en zetten zij de planters ertoe aan de 
teelt af te bouwen of stop te zetten. 

Verwacht wordt dat dit jaar in de EU 1,35 miljoen hectare bieten zullen 
worden ingezaaid, iets minder dan vorig jaar. 

In Frankrijk zou het bietenareaal 396.010 hectare bedragen, zeker  
6 procent minder ten opzichte van vorig jaar. In Duitsland zal naar 
verwachting 315.000 hectare worden ingezaaid, 3,2 procent meer dan 
in 2020. In Polen zou het areaal 2,5 procent lager uitvallen en uitkomen 
op 245.000 hectare.

De inkrimping van het EU-areaal zal worden gecompenseerd door de 
sterke toename in Rusland, waardoor de suikerproductie voor heel 
Europa 29,5 miljoen ton zal bedragen in 2021/22, tegenover 27,1 
miljoen ton vorig jaar.

Naar schatting zal het totale bietenareaal van de acht landen buiten de 
Europese Unie toenemen van 1,657 miljoen ha in 2020/21 tot 1,748 
miljoen ha, vooral dankzij een forse uitbreiding in Rusland. De suiker-
productie in deze landen wordt vooralsnog geraamd op 13,4 miljoen 
ton, tegen 12,3 miljoen ton vorig jaar.

In Rusland wordt het suikerbietenareaal geschat op 1,06 miljoen ha, een 
stijging met 18 procent, wat een potentiële suikerproductie oplevert 
van 6,1 miljoen ton in 2021/22. 

In het Verenigd Koninkrijk is de relatie tussen de planters en de enige 
suikerproducent, British Sugar, verziekt. Lage contractprijzen en 
opbrengst verliezen als gevolg van ziekten hebben sommige land-
bouwers ertoe gebracht de bietenteelt stop te zetten. Naar schatting zal 
de Britse suikerproductie in 2021/22 minder dan 1 miljoen ton 
bedragen.  De suikerprijzen op zowel de wereldmarkt als in de 

EU veren omhoog

Dit zijn de regionale gemiddelde prijzen voor 
maart 2021:
- Noord- en Midden-Europa: 386 euro per ton (391 euro 

in februari 2021);
- West-Europa (BE, FR, NL DE): 388 euro per ton (380 euro 

in februari 2021);
- Middellandse-Zeegebied: 450 euro per ton (454 euro 

in februari 2021).
In vergelijking met februari zijn de prijzen in West-
Europa gestegen en in de twee andere regio’s 
gedaald. Aangezien het slechts om kleine 
hoeveelheden gaat en de leveringskosten werden 
meegerekend, vertonen de spotprijzen in West-
Europa, die begin juni 510 euro per ton bereikten, 
een opwaartse tendens.
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De suikerindustrie maakt haar balans op en is weer optimistisch

Sinds de afschaffing van de quota in september 2017 is 
de verkoopprijs van suiker in de EU gedaald tot ver 

onder de minimumprijs van voor de quota (404 euro per 
ton). Een situatie die weegt op de rentabiliteit van 
bieten telers en suikerproducenten. Veel suiker indus-
trieën in Europa zijn verliesgevend ge worden. Voor de 
Nederlandse producent Cosun Beet company gebeurde 
dit vorig jaar voor het eerst. Hierna een overzicht van de 
resultaten van enkele suikergroepen. 

Südzucker verbetert resultaten in 2020/21 
en is optimistisch voor 2021/22 
Eind mei heeft het Südzuckerconcern de resultaten bekendgemaakt 
van zijn boekjaar dat op 28 februari 2021 werd afgesloten: een omzet 
van 6,68 miljard euro die vergelijkbaar is met die van vorig jaar en een 
stijging van het bedrijfsresultaat tot 236 miljoen euro tegenover 116 
miljoen euro vorig jaar, met name dankzij de betere resultaten van het 
suikersegment. De inkomsten uit de verkoop van suiker zijn gestegen 
door prijsstijgingen aan het begin van de campagnes 2019 en 2020. 

Voor 2021/22 is Südzucker optimistisch dankzij het herstel van de 
Europese suikermarkt. Dit optimisme komt tot uiting in de koers van het 
Südzucker-aandeel. De prijs van Südzucker daalde samen met de 
suikerprijzen tot iets meer dan 11 euro half december. Door het herstel 
van de suikermarkt is de prijs gestegen tot bijna 15 euro half maart 
2021. Aan de jaarlijkse algemene vergadering in juli zal, zoals vorig jaar, 
een dividend van 20 cent per aandeel worden voorgesteld.

De totale omzet bleef stabiel, maar was verschillend in de vier 
segmenten van de groep. Terwijl de omzet van de dochteronderneming 
CropEnergies (ethanol) en het fruitsegment licht daalde, bleef die van 
het suikersegment stabiel ten opzichte van het vorige boekjaar (2,25 
miljard euro tegen 2,26 miljard euro in 2019/20) en verbeterde de 
omzet van het segment speciale producten (zetmeel, inuline, pizza's, 
enz.) lichtjes. 

In 2020/21 is het geconsolideerde bedrijfsresultaat van de groep fors 
gestegen tot 236 miljoen euro, tegen 116 miljoen euro het jaar daarvoor, 
met name dankzij de stijging van de resultaten van het suikersegment. 
Het operationeel verlies van het suikersegment werd teruggebracht tot 
121 miljoen euro, tegenover 236 miljoen euro in het voorgaande jaar. 
Het totale areaal van het Südzuckerconcern is in 2020 met 12,3 procent 
gedaald tot 343.000 hectare na de sluiting van vier suikerfabrieken aan 
het einde van de campagne 2019. Als gevolg daarvan daalde de 
suikerproductie van 4,5 miljoen ton in 2019/20 tot 3,7 miljoen ton in 
2020/21. 

Voorts heeft de biobrandstoffentak CropEnergies zijn productie-
capaciteiten goed aangepast aan de vraag, die in de loop van het 
boekjaar fluctueerde door de mobiliteitsbeperkingen en -vergunningen. 
CropEnergies kon ook steeds aan de vraag naar hydroalcoholische gel 
voldoen en realiseerde een bedrijfswinstrecord van 107 miljoen euro 
(tegenover 104 miljoen euro het jaar voordien). 

Voor het boekjaar 2021/22 verwacht Südzucker een stijging van de omzet 
tot 7 à 7,2 miljard euro en een sterke stijging van het bedrijfs resultaat.

Nordzucker: 81 miljoen euro winst na twee 
jaar van verliezen
Nordzucker, na Südzucker de grootste suikerproducent van Duitsland, 
heeft het boekjaar 2020/21 tot 28 februari 2021 afgesloten met een 
omzetstijging van 16 procent en een bedrijfsresultaat van 81 miljoen 
euro, terwijl vorig jaar nog een verlies van 14,6 miljoen euro moest 
worden gerapporteerd. Nordzucker schrijft deze goede resultaten toe 
aan een wijziging van zijn verkoopstrategie, een ingrijpende re or -
ganisatie en kostenverminderingen. 

De betere suikerprijzen hebben ook bijgedragen tot de stijging van de 
omzet die uiteindelijk weinig te lijden heeft gehad van de pandemie en 
1.670 miljoen euro bedroeg. De meerderheidsparticipatie in de tweede 
grootste Australische suikerproducent Mackay Sugar heeft opnieuw 
positief bijgedragen tot het resultaat van de groep voor het boekjaar 
2020/21. Verwacht wordt dat de overname van Mackay Sugar slechts de 
eerste stap zal zijn in de wereld van de rietsuiker. Nordzucker wil zijn 
activiteiten buiten Europa verder ontwikkelen, zo dicht mogelijk bij de 
groeimarkten.

Aan de jaarlijkse algemene vergadering zal worden voorgesteld een 
dividend van 60 cent per aandeel uit te keren. In de twee voorgaande 
jaren kon geen dividend worden uitgekeerd.

Cristal Union maakt weer winst
Na twee jaar van verliezen heeft Cristal Union, Frankrijks op een na 
grootste suikerproducent na Tereos, een nettowinst van 69 miljoen euro 
aangekondigd voor zijn boekjaar 2020/21, dat eindigt op 31 januari 
2021. De winst is toe te schrijven aan de stijging van de suikerprijzen, 
aan herstructureringen en aan een grote verkoop van alcoholische 
ontsmettingsgel ter bestrijding van covid-19.

De coöperatieve groep, die voor het boekjaar 2019/20 een verlies van 89 
miljoen euro had geboekt, verwacht dat de resultaten voor het lopende 
seizoen 2021/22 zullen worden gehandhaafd: de suikerprijzen blijven 
hoog en de suikerbietenoogst lijkt goed te verlopen.

Tereos: andere strategie om schuld af te 
bouwen
De Franse coöperatie Tereos, de grootste suikerproducent van Frankrijk 
en de op twee na grootste van Brazilië, is sterk gediversifieerd in de 
zetmeelsector en op internationaal niveau.

In een persmededeling kondigt de groep bij de afsluiting van het 
boekjaar 2020/21 een omzet aan van 4.317 miljoen euro, 1 procent 
hoger bij constante wisselkoersen, wat wijst op een contrasterende 
balans met een recordcampagne suiker in Brazilië en een stijging van de 
suiker- en alcohol/ethanolprijzen, tegenover een bietencampagne die 
te lijden had onder vergeling, ongunstige weersomstandigheden en 
een daling van de marges in de zetmeelactiviteit in Europa. 

Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van 133 miljoen euro, 
waarvan 76 miljoen euro voor de afschrijving van activa. Naar aanleiding 
van dit resultaat heeft de Tereos-groep een strategisch plan aan ge-
kondigd om zijn marges te verbeteren en zijn schuldenlast te ver-
minderen door een betere cash flow en mogelijke verkopen. De lage 
suikerproductie en de lage marges in de Europese zetmeelsector 
zouden echter wegen op het resultaat in de eerste helft van 2021/22.

Voor de divisie “Suiker en hernieuwbare energie Europa”, die de Franse, 
Roemeense en Tsjechische suikerfabrieken omvat, bedraagt de omzet 
voor het boekjaar 2020/21, 1.705 miljoen euro, een daling met 1 procent 
tegen actuele wisselkoersen ten opzichte van de 1.727 miljoen euro 

voor het boekjaar 2019/20. Ondanks het effect van de lagere verkochte 
volumes als gevolg van de slechte opbrengsten in de bietencampagne 
2020, die het meest uitgesproken waren in het laatste kwartaal van het 
boekjaar, bleef de omzet van de divisie goed door de stijging van de 
suiker- en alcoholprijzen, dankzij een sterke vraag. 

Voor de divisie “Suiker en hernieuwbare energie internationaal”, die de 
fabrieken in Brazilië, Réunion en Mozambique omvat, bedroeg de 
omzet in het boekjaar 2020/21, 944 miljoen euro, een daling met  
2 procent tegen actuele wisselkoersen. Ondanks de waardevermindering 
met 37 procent van de Braziliaanse real ten opzichte van de euro in de 
loop van het jaar, werd de omzet van de afdeling gestuwd door de 
toename van de verkochte volumes, ondersteund door het uit-
zonderlijke niveau van de Braziliaanse campagne en door de stijging 
van de suiker- en ethanolprijzen.

Nederland: dochtermaatschappij Cosun 
heeft pandemie goed doorstaan
De groep Royal Cosun heeft het jaar 2020 iets hoger afgesloten dan in 
2019. Dit resultaat weerspiegelt de impact van de Covid-19-pandemie 
voor de verschillende bedrijfsonderdelen van de Cosun Group: suiker 
(Cosun Beet company), aardappelen (Aviko), cichorei (Sensus), dier-
voeders (Duynie) en groenten en fruit (SZV). De pandemie heeft Aviko 
hard getroffen, terwijl andere divisies direct of indirect profiteerden van 
de gestegen retailverkopen. Alle divisies hebben 2020 afgesloten met 
een positief bedrijfsresultaat.

In het suikersegment heeft Cosun Beet Company (ex-Suiker Unie) winst 
gemaakt door iets hogere suikerprijzen en door te voldoen aan de grote 
vraag naar desinfectiemiddelen op basis van bio-ethanol voor handgels 
en hygiëneproducten in onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen. 
De omzet van 2020 is gestegen. Daardoor is Cosun Beet Company weer 
winstgevend geworden, terwijl in 2018 en 2019 de lage suikerprijzen 
tot verliezen hadden geleid. 

De lichte daling van de suikervolumes werd meer dan gecompenseerd 
door hogere suikerprijzen en de vraag naar ontsmettingsalcohol voor 
handgels en hygiëneproducten in ziekenhuizen en zorginstellingen. 

Nu de suikervolumes licht toenemen en de prijzen licht stijgen, maar de 
bio-ethanolprijzen dalen, verwacht Cosun Beet Company dat het 
positieve resultaat zich in 2021 zal voortzetten. 

Cosun Beet Company is de nieuwe naam van Suiker Unie sinds 1 juli 
2020. Cosun Beet Company plaatst suikerbieten in het centrum van zijn 
nieuwe strategie. Naast suiker wil de onderneming haar producten-
assortiment afkomstig uit bieten uitbreiden met diervoeder, eiwitten 
uit bietenbladeren, groene energie, biogebaseerde huishoudproducten 
en ingrediënten voor cosmetica. 

In Duitsland gaat de suikerfabriek van Anklam, die door Cosun Beet 
Company wordt geëxploiteerd, 1.000 ton suikerbieten extra per dag 
verwerken, waardoor de dagelijkse raffinagecapaciteit zal uitkomen op 
17.000 ton suikerbieten. De Nationale Raad voor Landbouw, Visserij en 
Milieu keurde de capaciteitsverhoging goed en stemde ook in met de 
bouw van een fabriek voor pulpdehydratie. 

Cosun Beet Company wil zijn productengamma uit 
bieten uitbreiden met diervoeder, eiwitten uit 
bietenbladeren, groene energie, biogebaseerde 
huishoudproducten en cosmetische ingrediënten.

De verkoop van ontsmettingsgel op basis van 
gealcoholiseerde bio-ethanol ter bestrijding van 
de covid-19-pandemie heeft bijgedragen tot de 
verbeterde omzet van de suikerindustrie.

Nordzucker heeft zijn activiteiten op het gebied 
van rietsuiker gediversifieerd door de overname 
van het Australische suikerconcern Mackay Sugar.
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Russische suikerproductie boomt sinds tien jaar
In minder dan tien jaar heeft de Russische suikerindustrie 
een ongekende en onverwachte transformatie onder-
gaan. Rusland was tot 2003 voor 80 procent van haar 
behoefte afhankelijk van buitenlandse suiker en be-
hoorde tot een van de grootste suikerimporteurs in de 
wereld, maar is nu netto-suikerexporteur geworden.

Om hierover meer informatie te hebben, heeft de American Sugar 
Alliance (ASA) bij suikermarktdeskundigen een rapport besteld over de 
omvorming van de Russische suikerindustrie. In het verslag dat werd 
opgemaakt door Patrick H. Chatenay en Sergey Gudoshnikov, wordt 
uitgelegd hoe Rusland erin slaagde zijn suikerproductie plotseling te 
veranderen en ook waarom het voor de regering belangrijk was het 
herstel van de binnenlandse suikerindustrie te bewerkstelligen. 

Sinds haar oprichting heeft de Russische Federatie nationale voedsel-
zekerheid hoog in het vaandel gedragen. De Russische afhankelijkheid 
van buitenlandse suiker afbouwen werd nog belangrijker op het 
moment dat de suikermarkt in Cuba, een leverancier die al lang suiker 
levert, instortte. Rusland werd hierdoor afhankelijk van de onzekere, 

onbetrouwbare en volatiele wereldsuikermarkt.

Volatiele wereldprijzen hebben Rusland ertoe genoopt zijn suikerinvoer 
te beperken en directe en indirecte subsidies te gebruiken om zijn eigen 
inefficiënte suikerindustrie te ondersteunen. Volgens het door ASA ge-
publiceerde rapport, heeft de Russische regering de afgelopen tien jaar 
strategieën toegepast om de binnenlandse productie op te krikken, 
zoals:
- het instellen van variabele invoerrechten op ruwe suiker en een vast 

invoerrecht op witte suiker;
- het subsidiëren van ex ploitatie kosten, meststoffen en herbiciden 

inbegrepen;
- het toekennen van rente subsidies voor investeringen in de ver-

werking en opslag van suikerbieten.

Het rapport vermeldt ook dat de regering tussen 2010 en 2017 naar 
schatting in totaal 772 miljoen dollar (633 miljoen euro) aan over heids-
middelen in de suikerbietensector heeft geïn jecteerd om een ver dub-
beling van de verwerkings capaciteit van suikerbieten en de biet-
suikerproductie te on der steunen. In deze periode is aan de Russische 

suiker in dus trie gemiddeld 392 miljoen dollar (321 miljoen euro) per jaar 
verstrekt in de vorm van invoerbeschermende over heidsmaatregelen 
en recht streekse subsidies.

Men kan alleen maar vaststellen dat het plan van Rusland heeft gewerkt. 
Sinds 2017 is de productie groter dan het binnenlandse verbruik, 
waardoor voorraden konden worden aangelegd. In 2020 had het land 
een suikeroverschot van meer dan 1,6 miljoen ton. De regering heeft op 
dat moment maatregelen genomen om de suikerexport te onder-
steunen en te vergemakkelijken, waardoor het overschot kon worden 
afgezet op de wereldmarkt.

Volgens ASA moet de nieuwe rol van Rusland als potentiële suiker-
exporteur nauwlettend in het oog worden gehouden, aangezien zijn 
toekomstige beslissingen een impact zullen hebben op de mondiale 
suikermarkt.

ASA maakte het rapport over aan de Amerikaanse handelsambtenaren 
met de vraag de Russische interventie in de toekomst nauwlettend in 
de gaten te houden.   Bron: www.sugaralliance.org

Rusland: stijgende suikerprijzen en 
bevoorradingsproblemen
De Russische regering tracht het hoofd te bieden aan de sterke stijging van de 
binnenlandse suikerprijzen door diverse maatregelen te nemen om de prijzen en de 
invoer te controleren. Maar hierdoor wordt de markt verstoord en worden de 
voedingswinkels niet meer bevoorraad.

Prijsplafond voor suiker sinds 
december 2020 
De voedselprijzen in Rusland zijn tijdens de afgelopen 
twaalf maanden met 7,7 procent gestegen, de snelste 
jaarlijkse stijging in meer dan vijf jaar. Deze situatie 
heeft de druk op de autoriteiten opgevoerd. De 
ontevredenheid over de economische crisis die de 
levensstandaard in Rusland tot een tienjarig diepte-
punt heeft gebracht neemt namelijk toe, aldus de 
krant Izvestia.

Suiker is een van de belangrijkste oorzaken van de 
stijgende supermarktrekeningen: de prijzen zijn met 
bijna 70 procent gestegen! De regering heeft een 
aantal maatregelen uitgevaardigd, waaronder toe-
gestane maximumprijzen en uitvoer be perkingen, in 
een poging om de prijsstijging voor de consument te 
beperken. Sinds december 2020 werden er maximum-
prijzen voor suiker opgelegd.

Maar dit besluit veroorzaakte tekorten in super markt-
en omdat suikerfabrikanten het niet langer rendabel 
vonden om hun producten tegen die prijs te 
produceren of te verkopen. De regering heeft dan 
eind maart 2021 bekendgemaakt dat zij 40 miljoen 
dollar (33 miljoen euro) opzij heeft gezet om de 
suikerprijzen tijdens de komende zes maanden te 
subsidiëren. 

Izvestia meldt dat deze aankondiging, in plaats van de 

markt te versoepelen, een averechts effect heeft 
gehad. De Russische suikerfabrieken hebben de 
verkoop aan de kleinhandel op geschort in afwachting 
van de tenuit voerlegging van de overheidssubsidie, 
aangezien het nog onzeker is wanneer deze zal 
worden toegekend. Intussen waren de winkel-
voorraden op en bleven de bevoorradingsproblemen 
nog verscheidene weken aanhouden.

Groen licht voor rechtenvrije sui
kerinvoer van 550.000 ton
Om het hoofd te bieden aan de stijgende voedsel-
prijzen in Rusland en met name suiker in de lidstaten 
van de Euraziatische Economische Unie (EEU) in de 
afgelopen twaalf maanden, heeft de regelgevende 
instantie van de EEU haar goedkeuring gegeven aan 
de rechtenvrije invoer van ongeveer 550.000 ton 
suiker van 15 mei tot en met 30 september 2021, 
aldus het agent schap Tass.

Armenië, dat naast Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan 
en Kirgizië lid is van de EEU, mag maximaal 22.400 ton 
suiker invoeren. Kazachstan mag 134.400 ton suiker 
invoeren, de Kirgizische Republiek niet meer dan 
40.000 ton en de Russische Federatie maximaal 
350.000 ton.

De Raad van de EEU zal in juli wellicht extra maat-
regelen aankondigen om de suikerprijzen te sta-
biliseren. 

Ondanks een stijging van de suikerproductie kampt de Russische markt met 
bevoorradingsproblemen.

Suikerbietenareaal stijgt in Rusland  
met 14 procent
De stabilisatie van de suikerprijzen op de Russische markt in 2021 zou 
gemakkelijker verlopen door een uitbreiding van het bietenareaal in Rusland 
met 14,4 procent tot 1,06 miljoen hectare.

Volgens de prognoses van het Russische 
ministerie van Landbouw zal de suikerproductie, 
gezien de uitbreiding van het bebouwde areaal, 
in 2021 on geveer 6 miljoen ton suiker bedragen. 
Het land kan hierdoor in zijn jaarlijkse markt-
behoefte van 6 mil joen ton voorzien en voor-
raden aanleggen om te zorgen voor een 
stabielere situatie op de binnen landse markt.

Het ministerie van Landbouw houdt voort-
durend toezicht op de evolutie van de prijzen 
van de suiker producenten. Momenteel blijven 
ze binnen de maximumprijs die krachtens de 
overeenkomst van december 2020 is toegelaten. 

De suikerproductie varieert sterk van jaar tot 
jaar. Sinds 2017 is de Russische productie groter 
dan het verbruik, waardoor de voorraden zich 
hebben opgestapeld. Na drie jaar van over-
schotten en een daling van de prijzen op de 
binnenlandse markt hebben de landbouwers 
hun suikerbietenareaal in 2020 met 18 procent 
verminderd. Als gevolg daarvan is de oogst 
2020/21 teruggelopen tot ongeveer 5 miljoen 
ton, een forse daling ten opzichte van de 
recordproductie van 7,9 
miljoen ton van het vorige 
seizoen. Volgens het 
Russische advies bureau 
Ikar expor teerde Rusland 
in 2019/20 een record-
hoeveel heid van 1,4 
miljoen ton suiker. De toe-
nemende productie in de 
af  ge lopen jaren en de 
goed   keuring van een 
rege rings  decreet hebben 
de export groei ge stimu-
leerd.

C o n s o l i d a t i e 
van de industrie 
Sinds het begin van de 
jaren negentig heeft de 
Russische suikerindustrie 
een aanzienlijke con soli-

datie ondergaan. De vier grote Russische 
industriële groepen, Prodimex, Dominant, 
Razgulay, Rusagro produceren samen met 
Sucden, een in Frankrijk gevestigde producent 
en handelaar, ongeveer 60 procent van de 
nationale bietsuikerproductie. Deze vijf holdings 
hebben zich gediversifieerd en raffi neren ook 
ruwe rietsuiker. Maar de raffinage zal in de 
toekomst waarschijnlijk afnemen als het land 
erin slaagt zijn bietsuikerproductie op een hoog 
peil te houden.

In 2019 was meer dan een vijfde van de 
Russische suikerproductie in handen van 
Prodimex. Dominant was de op één na grootste 
suikerproducent, met een aandeel van 16 
procent in de industriële productie van het hele 
land.

Het percentage kleinere suikerproducenten 
(circa 40 procent) en het aantal kleine suiker-
fabrieken blijft hoog, wat erop wijst dat de 
herstructurering van de sector zich zal voort-
zetten. 
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12 ALLERLEI SUIKER

HET COÖRDINATIECOMITE VAN DE BIETENPLANTERS 
VAN ISCAL SUGAR ZOEKT 

« controleurs » (m/v)
voor de suikerbietcampagne in de suikerfabriek van Fontenoy

Het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Iscal Sugar vertegenwoordigt 
en verdedigt alle landbouwers die suikerbieten leveren aan Iscal Sugar. Het or-
ganiseert voornamelijk de controle van de bietenreceptie in Iscal Sugar en ver-
tegenwoordigt de landbouwers ten aanzien van de suikerindustrie.

UW FUNCTIE
Binnen een klein dynamisch team zal u de belangen van de landbouwers 
verdedigen en erop toezien dat de analyses van de suikerbieten door de 
suikerfabriek nauwkeurig worden uitgevoerd. Deze controles moeten ervoor 
zorgen dat de suikerfabriek de leveringen van de planters kan betalen op basis 
van correcte metingen.

Zo zal u, in nauwe samenwerking met het personeel van de fabriek, instaan 
voor:
- het controleren van de verschillende fasen van de bietenreceptie;
- het controleren en opvolgen van het meetproces voor de suikergehalte-

bepaling;
- het bepalen van de pulpkwaliteit;
- het bijhouden van uw resultaten bij de receptie-verantwoordelijke. 

UW PROFIEL
- Bij voorkeur een bachelor in de wetenschappen (landbouw, milieu, land-

bouwtechnieken en beheer, chemie, biotechnologie, …) of een secundair 
diploma met een specialisatie landbouw.

- U kent (of komt uit) het landbouwmilieu. 
- U bent sociaal, toegewijd, nieuwsgierig en georganiseerd.
- U kan autonoom werken, maar werkt ook graag in teamverband.
- Labo-ervaring is een pluspunt.

IN DE PRAKTIJK
Kennis van het Frans is essentieel.
We bieden een functie met pauzes tussen 03.45 uur en 23.15 uur voor bepaalde 
duur van half september tot half januari (afhankelijk van de campagneduur). 
Het uurrooster wordt in overleg met de andere controleurs opgesteld. U zult ook 
af en toe op zon- en feestdagen werken.
Het contract kan worden verlengd voor de volgende campagnes. 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, mail dan uw curriculum vitae evenals uw 
motivatiebrief naar ABW, ter attentie van Judith Braconnier, Secretaris-generaal 
ABW: judith.braconnier@cbb.be. De uiterste datum om uw kandidatuur in te 
sturen is 15 augustus 2021. 

HET COÖRDINATIECOMITE VAN DE BIETENPLANTERS VAN HASPENGOUW ZOEKT 

« controleurs » (m/v)
voor de suikerbietcampagne in de suikerfabrieken van Longchamps en Tienen

Het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Haspengouw-TS vzw vertegenwoordigt en verdedigt alle 
landbouwers die suikerbieten leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij nv (TS). Het organiseert voornamelijk de 
controle van de bietenreceptie in de TS-fabrieken en vertegenwoordigt de landbouwers ten aanzien van de 
suikerindustrie.

UW FUNCTIE
Binnen een klein dynamisch team zal u de belangen van de landbouwers verdedigen en erop toezien dat de 
analyses van de suikerbieten door de suikerfabriek nauwkeurig worden uitgevoerd. Deze controles moeten 
ervoor zorgen dat de suikerfabriek de leveringen van de planters kan betalen op basis van correcte metingen.

Zo zal u, in nauwe samenwerking met het personeel van de fabriek, instaan voor:
- het controleren van de verschillende fasen van de bietenreceptie;
- het controleren en opvolgen van het meetproces voor de suikergehaltebepaling;
- het bepalen van de pulpkwaliteit;
- het bijhouden van uw resultaten bij de receptie-verantwoordelijke. 

UW PROFIEL
- Bij voorkeur een bachelor in de wetenschappen (landbouw, milieu, landbouwtechnieken en -beheer, chemie, 

biotechnologie, …) of een secundair diploma met een specialisatie landbouw.
- U kent (of komt uit) het landbouwmilieu. 
- U bent sociaal, toegewijd, nieuwsgierig en georganiseerd.
- U kan autonoom werken, maar werkt ook graag in teamverband.
- Labo-ervaring is een pluspunt.

IN DE PRAKTIJK
We bieden een voltijdse functie voor bepaalde duur van half september tot half januari (afhankelijk van de 
campagneduur).
Het uurrooster wordt in overleg met de andere controleurs opgesteld. 
Het contract kan worden verlengd voor de volgende campagnes. 

VOOR LONGCHAMPS:
Is kennis van het Frans essentieel. 
Er wordt gewerkt in een tweeploegensysteem (04.30 uur - 12.30 uur / 14.00 uur - 23.00 uur) en af en toe op zon- 
en feestdagen. 

VOOR TIENEN:
Er wordt gewerkt in een drieploegensysteem (ochtend/middag/nacht) en op zon- en feestdagen.

Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, mail dan uw curriculum vitae evenals uw motivatiebrief naar 
ABW, ter attentie van Judith Braconnier, Secretaris-generaal ABW: judith.braconnier@cbb.be. De uiterste datum 
om uw kandidatuur in te sturen is 15 augustus 2021. 

VACATURE VACATURE

SESVanderHave: eerste SBRtolerante 
suiker bietvariëteiten
De suikerbietziekte ‘Syndrome Basses Richesses’ of kortweg SBR maakt 
zijn opmars in Europa. In 2020 waren er in Zwitserland en Duitsland res-
pectievelijk 2.500 en 30.000 hectare besmet. De SBR-symptomen om-
vatten vergeling van oudere bladeren, lancetvormige asymmetrische 
jonge bladeren en necrose van vasculaire wortelbundels. De ziekte 
wordt veroorzaakt door twee plantpathogene bacteriën en wordt over-
gebracht door de plantensprinkhaan. SBR is een opkomende suikerbiet-
ziekte die een sterke verlaging van het suikergehalte (tot 5° minder) 
veroorzaakt en waarbij de wortelopbrengst met meer dan 25 procent 
kan verminderen. SBR kan daardoor leiden tot aanzienlijke economi-
sche verliezen voor telers en suikerindustrie. 

Omdat chemische bestrijding van de plantensprinkhaan als onmogelijk 
wordt beschouwd, heeft SESVanderHave de mogelijkheden van een ge-
netische oplossing onderzocht. FITIS en KAKADU zijn de eerste SBR-to-
lerante suikerbietvariëteiten die op de markt worden gebracht. SESVan-
derHave heeft de mogelijkheden van een genetische oplossing 
onderzocht en screenings opgezet. Beide variëteiten lieten een duide-

lijk verschil zien in 
SBR-tolerantie tussen 
variëteiten. Onder-
tussen werden in fe-
bruari 2021 de eerste 
SBR-tolerante rassen 
FITIS en KAKADU op 
de Duitse rassenlijst 
toegelaten. 

Cosun heeft de aandelen van Limako  
overgenomen van ED&F Man 
Cosun Beet Company heeft 49 procent van de aandelen van het 
internationaal handelshuis Limako bv. overgenomen van ED&F Man en 
is nu 100 procent eigenaar van Limako, meldt het Nederlandse tijdschrift 
Boerenbusiness. Limako werd in 1968 opgericht als een joint venture 
met ED&F Man, een van de grootste suikerhandelaren ter wereld.

De activiteiten van Limako omvatten de import en export van suiker, 
internationaal containervervoer om suiker op tijd te leveren aan klanten 
over de hele wereld en het adviseren van klanten over de beste manier 
om hun prijsrisico’s in te dekken. Limako wil internationaler worden om 
het hoofd te kunnen bieden aan de fluctuerende hoeveelheden suiker 
die in Europa worden geproduceerd, door strategische afzetmarkten 
buiten de EU te ontsluiten. 

De SBR-symptomen omvatten vergeling van oudere 
bladeren en lancetvormige asymmetrische jonge bladeren

Nederland: Cosun en Avantium willen  
fabriek bouwen voor glycolen op basis van 
planten
Cosun Beet Company en Avantium willen samen een commerciële 
fabriek bouwen en exploiteren voor de productie van glycolen op basis 
van planten, aldus Chemical Engineering. Het investeringsbesluit voor 
een fabriek zal naar verwachting in 2023 worden genomen, zodat de 
commerciële exploitatie in 2025 van start kan gaan.

Avantium zal zijn Ray-technologie inbrengen waarmee suikers worden 
omgezet in glycolen. Voor Cosun Beet Company wordt verwacht dat de 
samenwerking met Avantium de valorisatie van suikerbieten zal 
diversifiëren door de productie van plantaardige glycolen te bevorderen 
die duurzamer zijn dan glycolen op basis van fossiele brandstoffen. 

China: stijging suikerimport tegen 2030
Volgens het ministerie van Landbouw zal de suikerinvoer van China in 
2030 naar verwachting 5,52 miljoen ton bedragen (tegenover 4,44 
miljoen ton in 2019), met een groei van 5,8 procent per jaar. Aan-
genomen wordt dat het verbruik jaarlijks met 0,9 procent zal stijgen, tot 
16,44 miljoen ton in 2030, tegenover 16,20 miljoen ton in 2019. Ook de 
Chinese suikerproductie zal de komende tien jaar toenemen, van 10,57 
miljoen ton in 2019 tot 11,35 miljoen ton, dankzij een toename van het 
areaal en de grotere opbrengsten. Volgens de agri business consultant 
Beijing Orient is de zelfvoorzieningsgraad voor suiker in China stabiel 
tussen 70 en 80 procent. De ingevoerde suiker is vooral afkomstig uit 
Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en India. De invoer begint echter een 
groter aandeel van de Chinese markt in te nemen sedert het extra tarief 
op ingevoerde suiker in mei 2020 werd afgeschaft, waardoor de heffing 
is verlaagd van 95 naar 50 procent. De stijging van de invoer zal de 
plaatselijke suikerbedrijven er waarschijnlijk toe aanzetten hun pro-
ductie technologieën te verbeteren en hun kosten te minimaliseren. 

Fontenoy: nieuwe biogasinstallatie
Het Franse bedrijf HOST, gespecialiseerd in bio-energie-installaties, zal 
een nieuwe biogasinstallatie bouwen op de site van de suikerfabriek 
van Fontenoy, meldt Sugaronline. Verwacht wordt dat ze in het vierde 
kwartaal van 2021 operationeel zal zijn voor de volgende bietencam-
pagne.

De bietenresten (bladeren en wortels) zullen anaeroob worden vergist 
om 350 Nm3 biogas per uur te produceren tijdens het bietenseizoen. Na 
reiniging zal het geproduceerde biogas worden toegepast in het suiker-
productieproces. Dit moet leiden tot een meer duurzame suikerpro-
ductie en een geringere behoefte aan fossiele brandstoffen. Deze 
biogas installatie zal alleen in gebruik worden genomen tijdens het 
bieten seizoen. 


