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Cichorei: Sclerotinia bestrijden
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Kort geoogst

Bietencampagne gaat
weldra van start
3

Duitsland: eerste geslaagde vlucht met biobrandstof samengesteld uit 97 procent suikerhoudende biomassa (bieten
en een kleine hoeveelheid houtsnippers). Voor de eerste keer vloog een
propellervliegtuig enkele honderden kilometers van Saarbrücken in de
Duitse deelstaat Saarland tot Reims in het Franse departement Marne.
Rusland: de bouw van een nieuwe bietsuikerfabriek zou
volgens Interfax in het derde kwartaal van 2021 voltooid moeten zijn. De geplande investering bedraagt 227 miljoen euro.
Tereos verhoogde zijn aangepaste Ebitda met 11 procent
tot 465 miljoen euro, maar noteerde een nettoverlies van 133
miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een uitzonderlijke waardevermindering van de activa (76 miljoen euro). Voor de toekomst richt Tereos
zijn activiteiten opnieuw op drie pijlers: suiker in Europa, suiker en energie
in Brazilië, en zetmeel- en suikerproducten in Europa. Naar verluidt wil
Tereos zijn activiteiten in China en Roemenië afstoten, meldt Reuters.
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Alert blijven,
kansen
grijpen

In Frankrijk zal 5.000 hectare bieten moeten worden vernietigd nadat ongeveer 300 landbouwers in de Marne en de
Ardennen per vergissing niet-toegelaten onkruidverdelgingsmiddelen
hebben gespoten. Het gaat om de levering van twee loten met ver
boden moleculen.
Nederland: ongeveer 870 hectare suikerbieten kwamen
onder water te staan medio juli, aldus Cosun Beet. 280 percelen van 200 bietentelers werden overstroomd.
Pakistan: de Mededingingscommissie legde de suiker
industrie een boete op van 225 miljoen dollar wegens kartel
afspraken over prijzen en marktmanipulatie, aldus lokale persberichten.
India: verscheidene suikerfabrieken breiden hun capaciteit uit of bouwen nieuwe ethanolfabrieken. Dit wordt
aangemoedigd door het regeringsbeleid, dat streeft naar een mengsel
van 20 procent ethanol tegen 2025.
Turkije: het ministerie van Volksgezondheid wil het
suikergehalte met 10 procent verminderen in zoetwaren,
zoete sauzen, ontbijtgranen en frisdranken tegen 2025.
Spanje: de suikergroep Al Khaleej Sugar uit de Verenigde
Arabische Emiraten heeft na vier jaar onderhandelen eindelijk groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe bietsuiker
fabriek ter waarde van 500 miljoen euro.

Reserveer en
profiteer!

Thailand: in 2021/22 zal een nieuwe droogte naar verwachting de Thaise suikerproductie en -uitvoer doen dalen.
Volgens de Thai Sugar Millers Corporation zou in 2021/22 minder dan
7 miljoen ton suiker geproduceerd worden, vergeleken met het record
van 14,7 miljoen ton in 2017/18.
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EDITO
Alert blijven, kansen grijpen

D

e uitdrukking “ontwaken uit een winterslaap” is ons welbekend.
Dat sommige dieren een winterslaap houden, leerden we zelfs
al in de kleuterschool. En dat je dus, na een rustpauze, met
opgeladen batterijen terug aan de slag moet, begrijpt iedereen.
Maar in de natuur bestaat er ook zoiets als een zomerslaap waaruit
je eveneens moet ontwaken. Estivatie heet dat, om het geleerd uit
te drukken.
Welnu, wanneer ik terugblik op de gebeurtenissen in de suiker
sector tijdens de zomermaanden (als we al van een zomer mochten
spreken …), dan komt het beeld van een zomerslaap me voor
ogen. Al dan niet gepland, leken een aantal spelers uit de sector en
errond wat “ingedommeld”.
Het begon, net na het begin van de weerkundige zomer, met het
compromis van de Europese lidstaten, het Parlement en de
Commissie over de hervorming van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid. Ondanks overtuigende argumenten en stevige lobby
van de Europese en nationale plantersorganisaties bleef men doof
voor de vraag om suiker in aanmerking te laten komen voor
overheidsinterventie. Ook de steun van onze landbouwministers
Clarinval, Crevits en Borsus voor deze eis mocht niet baten. Europa
stelt ons wel bloot aan concurrentie door rechtenvrije invoer en
een sterke marktwerking, maar weigert een begin van oplossing te
bieden bij flagrante marktonevenwichten. Begrijpe wie kan.
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U leest er hieronder meer over in een samenvatting van het
persbericht dat de CBB toen uitstuurde en dat behoorlijk wat
weerklank in de media kreeg.
Tegen het einde van het jaar, zo verzekert de Europese Commissie,
wordt wel een “Sugar Package” klaargestoomd. We zullen, samen
met CIBE, nauwgezet in het oog houden dat hierin adequate
maatregelen opgenomen worden. Anders dreigt dit een maat voor
niets te worden.
Ook de suikerfabrikanten ontwaken uit hun “zomerslaap”. Net als
elk jaar, want na hun industriële activiteit achter de schermen
tussen de campagnes in, wordt nu alles in het werk gesteld om
vanaf de laatste weken van september opnieuw bieten te
ontvangen. Tenminste, we hopen dat alles in het werk gesteld
wordt daarvoor. Onze medewerkers in de recepties, uw
vertegenwoordigers, zijn drukdoende om daarover te waken. We
hopen te mogen vaststellen dat beide suikerfabrikanten met onze
vragen en suggesties rekening houden.
Maar, meer fundamenteel, is het natuurlijk met een bang hart
uitkijken naar de kwaliteit en het suikergehalte van de bieten. Het
weer van de afgelopen maanden heeft ons daarbij zeker niet
geholpen. De eerste monsternames beloven alvast weinig goeds …
Onze voorspellingen duiden erop dat we op historisch lage
rijkheden afstevenen. Mogelijk zorgt een zonnige septembermaand

nog voor een kleine inhaalbeweging. Samen met de kleinere
uitgezaaide oppervlakten zal dit naar alle waarschijnlijkheid tot
een neerwaartse druk op de geproduceerde hoeveelheden suiker
leiden.
En ook hier hopen we dat de suikerfabrikanten uit hun zomerslaap
komen. Er is geen andere optie dan dat hun commerciële politiek
maximaal vruchten plukt van deze stijgende prijzen. Na een
periode van overaanbod en van het braderen van suiker, moeten
verkoopprijzen gerealiseerd worden die in lijn liggen met de
kostprijs. Zowel suikerfabrikanten als telers van bieten, waarvan de
prijs direct gelinkt is aan deze van de suiker, hebben immers nood
aan zuurstof en moeten hun operationele en financiële resultaat
uit de rode cijfers halen. Uw federaties en syndicale vertegen
woordigers zullen niet nalaten, zo nodig, de fabrikanten wakker te
schudden en bij de les te houden.
Ik wens jullie allemaal, planters, maar ook
onze industriële partners, een vlotte
start van de campagne toe!

■

Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB

ACTUALITEIT EU
GLB-Hervorming: geen adequaat vangnet
voor de Europese suikerbietplanters
Op basis van het resultaat van de laatste trialoog tussen
de Raad (de lidstaten), het Europees Parlement en de
Commissie over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt de CBB vast dat de beleidsmakers de suiker(biet)sector in deze onderhandelingen wel als een fundamentele sector hebben
behandeld, maar dat dit helaas niet heeft geleid tot een
adequaat en concreet besluit om suiker in aanmerking
te laten komen voor overheidsinterventie. Hiermee
wordt een unieke kans gemist om de duurzame ontwikkeling van de sector te versterken.
Het huidige vangnet in de GMO-verordening van het GLB bleek tekort
te schieten tijdens de crisis op de suikermarkt sinds najaar 2017, na het
afschaffen van de quotumregeling dus. De gemiddelde marktprijzen in
de EU daalden tot 21 % onder de vroegere referentiedrempel van 404
EUR per ton suiker. Ze bleven daar gedurende 39 opeenvolgende
maanden zonder dat een uitzonderlijke maatregel in werking werd
gesteld.
In de suikerbietsector is er absoluut nood aan een efficiënt vangnet en
aan crisisbeheersingsinstrumenten om toekomstige marktcrisissen het
hoofd te kunnen bieden zonder het productiepotentieel in gevaar te
brengen. Daarom was de CBB, samen met de bietenorganisaties in
andere landen, vragende partij om suiker in aanmerking te laten komen
voor openbare interventie.
Peter Haegeman, secretaris-generaal van de CBB: “Wij betreuren de
feitelijke obstructie van de Europese Commissie die al maandenlang
niet bereid is onze sector tijdens de ergste marktcrisis sinds decennia te
steunen. Tegelijkertijd zijn we onze landbouwministers Clarinval, Crevits
en Borsus zeer dankbaar dat zij onze vragen en dus onze filière in dit
debat wel gesteund hebben. Onze markt staat nu grotendeels open
voor rechtenvrije invoer en onze sector wordt bovendien door de markt
gestuurd. Het is de taak van Europa om de instrumenten te ontwikkelen
waarmee het hoofd kan worden geboden aan de meest ernstige
verstoringen van het marktevenwicht. Voor ons zijn dat de verstoringen
die werkelijk destructief kunnen zijn voor het inkomen van de
landbouwers en de industrie, en uiteindelijk voor het voorbestaan van
de sector.».

De CBB noteert wel met tevredenheid de gezamenlijke verklaring over
de EU-suikersector en de oproep om tegen het einde van het jaar een
«Sugar Package» in te dienen. Die moet de bietsuikersector de
instrumenten geven om op lange termijn bij te dragen aan de
uitdagingen inzake voedselsoevereiniteit en Green Deal.

EU-handelsbetrekkingen: nood aan cohe
rentie
De handelsbesprekingen van de Europese Unie met derde landen tonen duidelijk een gebrek aan samenhang
tussen haar milieubeleid en haar handelsbeleid.
Canada: antidumpingrechten op EU-invoer van suiker gehand
haafd
Op 6 augustus 2021 heeft het Canadees Internationaal Handelstribunaal
(CITT) besloten zijn maatregelen te handhaven tegen wat het
beschouwt als dumping bij de invoer van suiker uit de EU, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Als gevolg van dit besluit zullen
antidumpingrechten en compenserende rechten van toepassing blijven
op suiker die uit deze regio’s wordt ingevoerd. Verwacht wordt dat deze
maatregelen de komende vijf jaar zullen gelden.
CEFS, die de Europese suikerproducenten in de EU vertegenwoordigt,
veroordeelt deze maatregelen die in de eerste plaats dienen om de
Canadese raffinage-industrie te beschermen (er is slechts één
suikerbietenfabriek in Alberta) door haar onbeperkte toegang te geven
tot de aanvoer van goedkope ruwe suiker van de wereldmarkt (met
name Brazilië) tegen nultarief, terwijl de invoer van geraffineerde witte
suiker uit Canada’s voornaamste concurrenten wordt verhinderd.
India: Europese bietentelers verzetten zich tegen verhoging van
tariefcontingenten
Na de hervatting van de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie
en India op 8 mei heeft CIBE laten weten dat zij gekant is tegen elke
concessie 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 invoerquota 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 wees er ook op dat India de internationale regels
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet naleeft door zijn
suikerindustrie te subsidiëren, net zoals het de Europese normen inzake
duurzaamheid niet respecteert.
Andesgemeenschap: niet-naleving van de doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling
Ter gelegenheid van de openbare raadpleging over de alomvattende
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 de doelstellingen van
duurzame ontwikkeling (arbeids-, sociale en milieurechten) die in de
overeenkomst worden genoemd.
Wat CIBE en CEFS opmerken is het gebrek aan inzet van de regeringen
om deze doelstellingen te bereiken.
Wat de arbeidsrechten betreft, is geen significante verbetering
geconstateerd. Er is veel informeel 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
Vakbonden (ITUC) behoort 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, de meesten in de suikerrietteelt, en volgens
het Nationaal Instituut voor de Statistiek van Peru voerden in 2019
ongeveer 1 miljoen minderjarigen landbouwactiviteiten uit. Wat het
milieu betreft, is in alle drie Andeslanden een correlatie waargenomen
tussen agro-industriële landbouw (met inbegrip van suikerriet) en
ontbossing. Volgens Global Forest Watch heeft Colombia 5,3 procent
van zijn boomareaal verloren in de periode 2000-2019. 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 bestrijdingsmiddelen
die in de EU niet zijn toegestaan. En het gebruik van deze chemicaliën
bij de productie van landbouwproducten voor de export neemt toe.

■

ISCAL
Campagne start op 14 september
Op 2 september ontmoetten afgevaardigden van het
Coördinatiecomité Iscal en de fabrieksdirectie elkaar ter
voorbereiding van de campagne 2021/22. Elk jaar
opnieuw is het belangrijk goede afspraken te maken
over hoe de samenwerking en communicatie tussen
onze controleploeg en de fabrieksmedewerkers moet
gebeuren.

H

et laden van de bieten start op 14 september, een dag later start de
fabriek de verwerking ervan om, als alles vlot verloopt, de campagne
rond half januari 2022 te eindigen. Op dat moment moeten zo’n 1,4 mio
ton bieten hun weg naar de fabriek gevonden hebben.

wijze toe te kennen, rekening houdende met de evolutie van de
opbrengsten in de verschillende periodes van de campagne.

Pulp en schuimaarde
De vraag naar perspulp was zeer groot; om die reden diende Iscal bij
heel wat afnemers de aangevraagde hoeveelheden te korten met alles
samen zo’n 15%. In tegenstelling tot voorgaande jaren, was de kwaliteit
van de perspulp tijdens de laatste campagne (dankzij doorgedreven
inspanningen en aanpassingen die er kwamen o.a. op vraag van de
vakgroep melkvee van Boerenbond) van een zeer goed niveau
(gemiddeld DS-gehalte van 23,8%). Iscal hoopt deze evolutie te kunnen
bestendigen.

Ook de leveringen vanuit de Eeklose en Scheldepolder aan Dinteloord
starten half september. Dezelfde afspraken als de voorgaande jaren
blijven hiervoor van toepassing. Na afloop van de campagne zullen de
betrokken plantersafgevaardigden en Iscal de resultaten ervan samen
evalueren.

Er rest nog een hoeveelheid schuimaarde af te zetten. Planters uit
Vlaanderen kunnen door de afname van schuimaarde de
medeverantwoordelijkheidsheffing van 0,15 euro/ton netto ontwijken
die bij niet afname wordt geïnd.

Verwachtingen

Op vraag van Coco Iscal kreeg het tarralokaal een opfrisbeurt en werd
het labogedeelte fysiek afgescheiden van het tarreergebeuren. Naast
het jaarlijks nazicht en onderhoud van de volledige ketting die het
bietenstaal volgt (van rupro tot polarimeter), plaatste Iscal een nieuwe
polarimeter en een nieuwe proportionele balans – beide instrumenten
zijn cruciaal voor een juiste suikergehaltebepaling. De op vraag van
Coco Iscal voorziene nieuwe Parmentières zijn nog niet geplaatst.
Tijdens de vorige campagne bleek dat omzeggens dag na dag de
toegestane wasverliezen werden overschreden! Niettegenstaande
tijdig besteld, slaagt de Franse firma er niet in de nieuwe wastrommels
volgens afspraak (tijdig) te installeren.

De opbrengstverwachtingen zijn niet echt hooggespannen! Het aantal
uren zonneschijn in het vroege najaar én de verdere ontwikkeling van
bladziekten zullen mee bepalen of het suikergehalte, dat tijdens de
voorbije staalnames het laagste was in tien jaar, zich enigszins kan
herstellen. Met een lager dan gemiddeld suikergehalte gekoppeld aan
een plusminus normaal rendement zal een betere suikerbietprijs nodig
zijn om de teelt rendabel te houden. Iscal maakt zich sterk dat minstens
30 euro/ton à 17,5% suikergehalte zal kunnen uitbetaald worden. Met
de pulpvergoeding van 5,4 euro erbij zal, met de huidige
opbrengstvoorspellingen van 82 ton à 16,75°Z, een gemiddelde haomzet van ± 2.800 euro kunnen gerealiseerd worden. Maar dit is slechts
een voorafspiegeling …. de campagne moet nog van start gaan!
Opnieuw staat Coco Iscal voor de opdracht om de vroege premies die
vanuit de “planterspot” zullen betaald worden, op een evenwichtige

Tarralokaal

gebeurt opvolgen en er de dagelijkse controle-opdrachten, waarvan
enkele controles in samenwerking met het fabriekspersoneel, afwerken.
Elk resultaat wordt bijgehouden en afwijkingen moeten onmiddellijk
gesignaleerd worden. Op basis van hun verslaggeving én inspecties van
secretarissen én plantersafgevaardigden in het Technisch Comité, wordt
de werking van de “tarrage” met Iscal besproken en, indien nodig,
bijgestuurd.
Planters die vragen zouden hebben bij de resultaten van hun leveringen
of die een klacht wensen in te dienen doen dit bij voorkeur door een
e-mail te sturen naar de secretaris van.dijck.eric@gmail.com . De
controleurs in de receptie zijn niet telefonisch bereikbaar.

Afrekening 2020
Iscal zal einde november nog een klein saldo (0,37 euro/ton à 17,5°Z)
betalen voor de geleverde bieten - campagne 2020. De totale prijs
bedraagt dan 28,43 Euro à 17,5°Z (of 25,05 euro à 16°Z) + 4,3 euro
pulpvergoeding. Einde november worden tevens nog enkele
rechtzettingen uitbetaald m.b.t. grondtarra en suikergehalte en worden
ook nog de buiten contractbieten, van dewelke de prijs nog niet
definitief gekend is (maar zal aanleunen bij deze van de contractbieten)
uitbetaald.

Tot slot
Ondertussen maakt Coco Iscal reeds werk van de campagne 2022/23,
dit door enkele voorstellen voor te bereiden om het Interprofessioneel
Akkoord nog te verbeteren. Het staat intussen vast dat de voorziene
ontvangst van de volledige biet geen onderdeel zal zijn van het IPA
2022/23–2023/24.

■

Coco Iscal wenst al de planters een vlotte en rendabele campagne
2021/22.

Controleploeg
Onze controleploeg is samengesteld: twee nieuwe controleurs werden
aangeworven, naast twee oudgedienden met reeds meerdere jaren
ervaring. Zij zullen in het tarragebouw (dag en nacht) elke levering die

Eric Van Dijck
Secretaris
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CICHOREI
Wat is Sclerotinia en hoe schade te voorkomen bij de volgende oogst?
Beste planters,
We staan aan het begin van een nieuwe, hopelijk
succesvolle cichoreicampagne. Misschien denkt u terug
aan de silorotproblemen die zich voordeden tijdens de
voorbije jaren. Tijdens de campagne 2020-2021 hebben
een aantal planters moeten vaststellen dat hun silo in
meerdere of mindere mate was aangetast door rot.
Sommige silo’s werden dan ook afgekeurd omdat de
koopwaar niet langer als gezond, eerlijk en verhandelbaar
kon worden beschouwd. Het in artikel 16 van uw
contract beschreven solidariteitsfonds heeft geholpen
om het verlies voor de desbetreffende planters te
beperken. Er werd een noodoplossing gevonden, maar
we moeten vandaag proberen om niet in een soortgelijke
situatie terecht te komen. Uw vijand kennen is al een
goede manier om hem te verslaan. Daarom heeft uw
organisatie, de Professionele Organisatie van Cichorei
planters van Oreye (OPCO), besloten u via dit artikel te
informeren over dit nieuwe risico in cichorei om de
gevolgen ervan te kunnen voorkomen en zo de impact
op uw oogst te beperken. Dit artikel is geschreven in
samenwerking met het KBIVB, de heer Ducattillon
(agronoom) en Beneo Orafti.

3. Teeltomstandigheden
Lichte bodems en een hoge stikstofbemesting zouden Sclerotinia in de
hand werken. Bovendien hebben in 2020 de weersomstandigheden in
de herfst, met de terugkeer van de regen, de stikstofmineralisatie
bevorderd, waardoor de hoeveelheid beschikbare stikstof is
toegenomen.
De schimmel overleeft tien jaar in de grond. Hij kiemt in de bovenste vijf
centimeters, dus zodra de grond wordt omgeploegd, kunnen er weer
nieuwe sclerotiën verschijnen. Een holle grond zorgt er ook voor dat het
mycelium zich gemakkelijker en dieper kan ontwikkelen. Een ruw
bewerkte grond met grote kluiten vergemakkelijkt dit dus. En de
scheuren veroorzaakt door de droogte vorig jaar hebben ook geholpen.

Hoe te vermijden?

Sclerotiën op plantniveau
1. Klimaat
Het klimaat is de belangrijkste reden voor de hogere incidentie van
Sclerotinia-rot tijdens de campagne 2020.
Eerst en vooral heeft de droogte van april tot september de
cichoreiplanten onder druk gezet. Ze waren verzwakt door een tekort
aan water. Daarna, eind september, begonnen zware regens die bijna
onophoudelijk aanhielden tot half oktober. De twee weken die erop
volgden bleef het hevig regenen. De cichoreiplanten waren toen
gestrest door te veel water in een grond die verzadigd raakte met water.
Gestresste planten reageren minder goed op aanvallen van bioagressoren in het algemeen (insecten, schimmels, bacteriën). Bovendien
ontkiemen de ascospora van de Sclerotinia-schimmel in aanwezigheid
van een waterfilm op de gastplant. Het weer tijdens de campagne 2020
was dus gunstig voor de verspreiding van Sclerotinia. Vervolgens was
de temperatuur in november bovengemiddeld, wat een ideale warmte
is voor de ontwikkeling van de schimmel.

Sclerotinia aanwezig in een cichoreihoop

Wat veroorzaakt rot in de cichoreisilo’s?
Een bacterie en een schimmel zijn de hoofdverantwoordelijken voor
cichoreirot: Erwinia en Sclerotinia. Dit artikel gaat over Sclerotinia.
Sclerotinia is in voorgaande campagnes vaker voorgekomen en heeft
meer schade aangericht. Twee soorten Sclerotinia zijn verantwoordelijk
voor rot: Sclerotinia sclerotinium en Sclerotinia minor. Het is Sclerotinia
sclerotorium die aanzienlijke schade veroorzaakt in inulinecichorei.
Deze schimmel werkt op de volgende manier: laten we beginnen met de
sclerotiën, het «opslagstadium» van de schimmel.Het zijn zwarte balletjes
met een diameter van 5 tot 10 millimeter die in de grond worden
gestockeerd. Tijdens de teelt ontwikkelen ze zich als mycelium in de
grond en in de wortels. Dit mycelium vormt apothecia die ascosporiën
produceren die het bovengrondse deel van de plant kunnen aantasten.
Cichorei kan dus door Sclerotinia worden besmet via het mycelium in de
grond en via de ascoporen in de plant. Een plant die besmet is met de
schimmel zal uiteindelijk rotten. De plantresten bevatten de nieuwe
productie van sclerotiën als gevolg van deze besmetting en deze
sclerotiën kunnen weer in de grond worden opgeslagen.

Wat beïnvloedt de aanwezigheid van de
schimmel in de Belgische grond?

Het rot kan zich verspreiden in de cichoreihopen, vooral in de warmere
herfstseizoenen.
De omstandigheden waarin de silo’s worden aangelegd zijn bijzonder
belangrijk. Idealiter moet de cichoreihoop worden geventileerd om af
te koelen. Het is daarom belangrijk om hoge tarra’s te vermijden.
2. Vorige gewassen
Hebben de in de voorgaande jaren aangeplante gewassen invloed op
de aanwezigheid en de hoeveelheid Sclerotinia op het veld? Het
antwoord is ja. Veel planten dienen als gastheer voor Sclerotinia (d.w.z.
de schimmel kan er zich ontwikkelen mits aan de voorwaarden,
klimaat,... gunstig zijn), bijna alle tweezaadlobbige planten zijn dat. Met
name groenten, aardappelen, phacelia, mosterd, koolzaad en
kruisbloemigen (Brassicaceae) in het algemeen doen de populatie van
deze schimmel in de bodem toenemen. Phacelia en mosterd werken
deze schimmel nog meer in de hand omdat men nu verplicht is de
tussengewassen drie maanden te laten staan, wat de schimmel de tijd
geeft om zijn cyclus te voltooien. Tarwe en maïs, die éénzaadlobbig zijn,
zijn niet vatbaar voor Sclerotinia. De gewassen en het type wisselteelt
beïnvloeden dus de druk van Sclerotinia op het veld.

Gelukkig is deze schimmel niet op alle Belgische teeltgronden actief.
Het cichoreiverlies vertegenwoordigde 0,3 procent van de cichorei
productie in 2020. Daar moet aan toegevoegd worden de rotte cichorei
die toch nog aan de fabriek kon worden geleverd (niet zonder
technische moeilijkheden), omdat slechts een deel van de oogst was
aangetast, waarbij het rottingsstadium nog niet te ver gevorderd was.
Maar wat verklaart deze verschillen in besmetting binnen eenzelfde
regio of tussen jaren?
In de eerste plaats wordt geraamd dat 90 procent van de Belgische
grond sclerotiën van Sclerotinia bevatten. Bij inulinecichorei ontwikkelt
deze schimmel zich echter alleen onder bepaalde teelt- en
klimaatomstandigheden. De gevolgen ervan zijn dan ook meer of
minder groot, afhankelijk van het teeltjaar.

Als de omvang van de schade voor de landbouwers die Sclerotinia in
hun cichorei hadden, aanzienlijk was, mag niet uit het oog worden
verloren dat het om minder dan één procent van de aan Oreye geleverde
cichorei ging. We moeten alert blijven om niet in een situatie van grote
verliezen terecht te komen, maar we mogen niet panikeren, omdat in
totaal slechts weinig landbouwers getroffen zijn.

Mycelium in november (witachtige vlekken)

Stadia van de sclerotiën alleen bij de ontwikkeling
van apothecia die ascosporen laten vrijkomen
Hoe het verlies van de cichoreioogst als gevolg van Sclerotinia voorkomen?
Het sleutelwoord is toezicht.
Monitoring vanaf augustus, maar ook in september en oktober. Als u
hier en daar verwelkte planten ziet, plekken in het gewas verspreid over
de akker die verdwenen zijn, kan dit duiden op schimmel. Controleer
dan de bladeren, doe het grondig, controleer veel bladeren, op veel
plaatsen in het veld. Als u oranje of rode vlekken of de zwarte bolletjes,
sclerotiën, ziet, kan Sclerotinia op uw perceel aanwezig zijn.
Controle bij de oogst.
Observeer tijdens de oogst of u mycelium (dichte witte myceliumviltlaag)
of sclerotiën op het veld, in de silo, op de cichoreikoppen waarneemt
(deze zijn het best te zien vanaf november). Als u dit vaststelt, neem dan
contact op met uw landbouwkundige en met OPCO (telefoonnummers
OPCO: 0479 12 47 86, voorzitter Karel Kersten: 0477 71 35 69), zodat zij
kunnen komen helpen bij de diagnose van de aanwezigheid van
Sclerotinia. De mogelijke opties om het uiteindelijke risico te
verminderen zullen dan moeten worden geëvalueerd.
Blijf ook controleren als de silo aangelegd is. Neem contact op met de
landbouwkundige en OPCO als u sclerotiën of mycelia ziet verschijnen.
Als de hoop abnormaal dampt, is de aantasting van de wortels helaas al
ver gevorderd. Neem dan onmiddellijk contact op met de
landbouwkundige en OPCO om de mogelijke opties te bekijken.
Als Sclerotinia aanwezig is, kan de hoop worden geopend om de
opwarming en ontwikkeling van de schimmel te vertragen. In ernstigere
gevallen kan, indien mogelijk, een wijziging van de leveringsdatum
worden overwogen.
Behandelingen
Er zijn ook behandelingen beschikbaar om Sclerotinia te bestrijden.
Contans is een preventief product dat wordt verkocht door het
gewasbeschermingsbedrijf Bayer. De behandeling bestaat uit het
zaaien van een schimmel die zelf een parasiet is van Sclerotinia. Het
vermindert dus de druk van Sclerotinia tijdens de rotatie. De toepassing
ervan is optimaal op het ogenblik dat de cichorei wordt geteeld, omdat
zij onder ideale ontwikkelingsomstandigheden wordt toegepast. Het
biedt geen volledige garantie, maar heeft een goede invloed op de
aanwezigheid en de overvloed van de schimmel. Het is goedgekeurd
voor biologische productie. De schadelijke aanwezigheid van Sclerotinia
in onze bodems blijft te punctueel om systematisch te worden
behandeld. Het zou eerder een goed instrument zijn wanneer
verschillende risicofactoren samenkomen: aanwezigheid van Sclerotinia
in de voorgaande jaren, eerdere gewassen die gunstig zijn voor

Sclerotinia, hoge stikstofbemesting, lichte grond, het laden op het
einde van de campagne, enz. Ook de aanwezigheid van andere
gewassen in de rotatie die gevoelig zijn voor Sclerotinia, kan de
investering rechtvaardigen.
Bladbehandelingen kunnen worden toegepast. Chemische bestrijding
kan een aanvulling zijn op profylactische maatregelen, maar kan deze
niet vervangen. Behandelingen kunnen als redmiddel fungeren, maar
lossen het probleem niet op. Alleen de werkzame stoffen difenoconazool
en azoxystrobin zijn goedgekeurd voor cichorei.
Top-Tex
Top-Tex verhoogt de temperatuur van de hoop en versnelt zo de ontwikkeling en agressiviteit van de schimmel, vooral gedurende een zacht
najaar. Het aanleggen van kleinere hopen beperkt de opwarming in het
centrum van de hoop.
Weersvoorspelling
Volg de weerberichten. De schimmel is nog niet voldoende bekend om
nauwkeurig te kunnen voorspellen wanneer hij zich kan ontwikkelen,
maar de ervaring van vorig jaar en wat bekend is over de omstandigheden waaronder de schimmel zich uitbreidt, kunnen waarschuwen over
de mogelijkheid dat de schimmel op een bepaald moment in de campagne kan uitbreken.
We eindigen dit artikel met de opmerking dat, hoewel de schade door
de schimmel catastrofaal kan zijn, de aanwezigheid van Sclerotinia over
het algemeen beperkt is. Inulinecichorei is geen bijzonder gevoelige
teelt, maar de ontwikkeling van deze schimmel kan onder bepaalde
omstandigheden zeer schadelijk zijn. Daarom moet u niet onnodig
alarm slaan, maar uw veld en uw silo’s in de gaten houden en direct
contact opnemen met uw landbouwkundige en OPCO als u twijfelt aan
de aanwezigheid van Sclerotinia in uw oogst, om de extreme situatie
van cichoreiverlies te voorkomen.

Levenscyclus van Sclerotinia

We wensen iedereen een goede campagne toe.

OPCO

■

Organisatie van cichoreiproducenten van Oreye
Welkom aan de nieuwe bestuursleden en dank aan diegenen die ons verlaten!
De samenstelling van de raad van bestuur van OPCO
werd gewijzigd. Zoals u weet bestaat OPCO uit een
dertigtal afgevaardigden en wordt de organisatie
bestuurd door negen personen. Vanaf heden maken
Frédéric Goffaux en Julien Van De Ginste deel uit van
de raad van bestuur. Tanguy Van Oldeneel en Olivier
Gathy die onze raad van bestuur verlaten, danken we
voor hun jarenlange niet-aflatende inzet.
Frédéric Goffaux is landbouwer en cichoreiteler in Sombreffe en is al
vele jaren bijzonder actief als afgevaardigde voor onze organisatie.
Julien Van De Ginste is onlangs afgestudeerd als bio-ingenieur aan

de Faculteit Agro-Bio Tech van Gembloux. Hij heeft zijn ouders
vervoegd in hun respectievelijke landbouwbedrijven in Waver en
Fontaine-l’Evêque en ook zijn eigen loonwerkersbedrijf opgestart.

(Landbouwcentrum Bieten-Cichorei, de organisatie die nieuwe
proeven in deze teelten coördineert), waar hij onze vertegenwoordiger
is.

OPCO wil Tanguy Van Oldeneel oprechte dank betuigen. Al vele jaren,
sinds het prille begin van de organisatie in 1991, heeft hij zich ten volle
ingezet om de belangen van de cichoreitelers van Oreye te
vertegenwoordigen en te verdedigen. Met zijn grote deskundigheid
en zin voor dialoog is hij een waardevolle bron om onze realiteit zo
goed mogelijk te verdedigen en uit te leggen. We zijn tevreden dat hij
afgevaardigde van onze organisatie blijft, zodat we zijn wijze raad en
ervaring kunnen blijven benutten. OPCO zal ook gebruik maken van
Tanguy’s grote kennis van de cichoreiteelt op het niveau van het LCBC

OPCO dankt in het bijzonder ook Olivier Gathy voor zijn voortdurende
aanwezigheid en het delen van zijn altijd wijze en solide meningen en
standpunten.
De vergadering van afgevaardigden telt ook drie nieuwe leden:
Rodolphe Lecrenier, Jérémy Haumont en Christophe Gillis.

■

OPCO zal zich blijven vernieuwen en staat open voor alle cichoreitelers
die leveren aan Oreye.

SUIKERMARKT

Wereldmarkt: prijs voor witte suiker stijgt minder sterk als voor ruwe suiker
Eind augustus bereikte ruwe suiker een prijs van 20 cent
per pond, een niveau dat in de afgelopen vier jaar niet
meer is voorgekomen. Het wereldtekort zou de prijs nog
verder kunnen opdrijven.

Witte suikerprijs stijgt minder snel
De Internationale Suikerorganisatie (ISO) voorspelt een tekort van
3,1 miljoen ton (Mt) voor het verkoopseizoen 2020/21 en een terugkeer
naar een licht overschot/evenwicht (+0,4 Mt) voor de volgende
campagne.
Verscheidene factoren verklaren het huidige mondiale tekort. In Brazilië
hebben droogte en late vorst de opbrengst van suikerriet verminderd.
Bovendien hebben de Braziliaanse fabrieken de voorkeur gegeven aan
de productie van ethanol in plaats van suiker omdat de ethanolprijs in
Brazilië historisch hoog is dankzij het feit dat de olieprijs 2,5 jaar op zijn
hoogste peil staat.
In Thailand, een ander belangrijk suikerproducerend land, zien de telers
af van de teelt van suikerriet ten gunste van het winstgevender cassave.
Volgens ISO zou de Thaise productie kunnen dalen van 14 Mt twee jaar
geleden tot 8 Mt voor het lopende seizoen. In India, ook een grote

wereldproducent, is de oogst goed, maar is de voorraad extreem laag
omdat het land enorm veel heeft uitgevoerd (bijna 7 Mt) om te
profiteren van de stijgende prijzen.
Ook Europa ligt mee aan de basis voor het wereldwijde tekort.
De vergelingsziekte heeft vorig jaar geleid tot een daling van de
productie met anderhalf miljoen ton suiker en de voorraden zijn
bijzonder laag in Europa
Hoewel de tendens stijgend is, is de prijs voor witte suiker niet zo sterk
gestegen als voor ruwe suiker. Eind augustus bedroegen de wereld
prijzen voor witte suiker meer dan 420 €/t, het hoogste niveau in vier
jaar, en de waarde van termijncontracten ligt momenteel boven 403 €/t
tot mei 2022.

Verkoopprijzen EU: gemiddeld 397 €/t in
juni
De verkoopprijzen van witte suiker door de suikerfabrikanten in de
Europese Unie blijven stijgen, zij het traag.
Volgens het prijzenobservatorium van de Europese Unie bedraagt in
juni 2021 de EU-27-verkoopprijs voor witte suiker (af fabriek) 397 €/t
(396 €/t in mei 2021).

Deze gemiddelde prijs is als volgt over de regio's verdeeld:
- Noord- en Oost-Europa:
392 €/t (390 €/t in mei 2021);
- West-Europa (BE, FR, NL, DE): 389 €/t (387 €/t in mei 2021);
- Middellandse-Zeegebied:
456 €/t (455 €/t in mei 2021).
De spotprijzen in de Europese Unie stijgen. Ter indicatie: aangezien het
slechts om kleine hoeveelheden gaat en de leveringskosten zijn
meegerekend, bereikten de spotprijzen in West-Europa eind augustus
548 €/t, 529 €/t geleverd in Mediterraan Europa en 640 €/tgeleverd in
het Verenigd Koninkrijk.

■

5

BIO-ETHANOL

6

Braziliaans rietsuikerethanol krijgt concurrentie
In sommige artikels in de internationale pers wordt
gemeld dat in Brazilië het verbruik van bio-ethanol als
brandstof, en met name het verbruik van ethanol uit
suikerriet, de komende jaren aanzienlijk zou kunnen
dalen.

Bouw van bijna twintig ethanolfabrieken
van de tweede generatie

D

Raizen heeft de ethanol- en suikeractiviteiten van Cosan geïntegreerd
met het benzinedistributienetwerk van Shell. Ze bezitten 4.500
benzinestations in Brazilië en produceren jaarlijks 2,2 miljard liter
ethanol en 100 miljoen ton suiker per jaar.

e concurrentie van bio-ethanol geproduceerd uit maïs of gewas
resten en de opkomst van elektrische voertuigen zou hiervan de
reden zijn. Hierdoor zouden de Braziliaanse fabrieken gedwongen zijn
minder ethanol en meer rietsuiker te produceren, wat zou kunnen
leiden tot een overschot van Braziliaanse suiker op de wereldmarkt en
in de toekomst tot lagere suikerprijzen op de wereldmarkt.

Productie van maïsethanol blijft stijgen
Volgens een rapport van Unica, de Braziliaanse vereniging van
suikerproducenten, zal de productie van maïsethanol naar verwachting
blijven groeien, met een stijging van 58 procent in 2020/21. De
Braziliaanse fabrieken, die maïs als grondstof voor ethanol gebruiken,
produceerden in 2020/21, 2,57 Mm3 van de biobrandstof, wat neerkomt
op 9 à 10 procent van de totale ethanolproductie van het land. Analisten
gaan uit van een verdere toename van de productie van maïsethanol
met 25 procent per jaar voor de campagne 2021/22.
Historisch gezien produceerde Brazilië ethanol uit suikerriet, maar de
laatste jaren is maïs toegevoegd aan de traditionele grondstof voor de
productie van brandstofethanol. Het wordt in het binnenland veel
gebruikt, hetzij vermengd met benzine, hetzij puur (E100). Sommige
Amerikaanse bedrijven, zoals de Summit Agricultural Group, behoren
tot de belangrijkste investeerders achter de productie van maïsethanol
in Brazilië. Volgens consultant Agroconsult kan de productie van
maïsethanol oplopen tot 3,2 Mm3 in 2021/22, ondanks het relatief
krappe mondiale maïsaanbod. Agroconsult legt uit dat «vele
ethanolproducenten reeds langetermijncontracten voor maïs hebben
gesloten en hun bevoorrading hebben veiliggesteld». De huidige
ethanolprijzen blijven hoog ondanks de sanitaire maatregelen in
verscheidene steden door de coronapandemie. Volgens Unica is de
totale ethanolproductie in Brazilië vorig jaar met ongeveer 9 procent
gedaald tot 30,36 m3 omdat de meeste suikerrietfabrieken zijn
overgeschakeld van ethanol op de meer winstgevende suikerproductie.
Op lange termijn kan het beperkte mondiale aanbod van maïs echter
een risico vormen voor de ontluikende ethanolindustrie op basis van
maïs in Brazilië.

Dit jaar is het voor de Braziliaanse benzinestations
lastig om zich te bevoorraden met ethanol, omdat
het aanbod is gedaald als gevolg van een kleinere
rietsuikerproductie.

Raizen, een joint venture tussen oliemaatschappij Shell en de
Braziliaanse suikergroep Cosan, wil een twintigtal ethanolfabrieken van
de tweede generatie op basis van landbouwresten bouwen.

De groep Shell, die onder druk staat om haar koolstofvoetafdruk te
verkleinen, is van plan om via Raizen te investeren in de bouw van
nieuwe fabrieken om haar gamma hernieuwbare producten te
ontwikkelen. Raizen is van plan tegen 2031 een twintigtal eenheden te
bouwen voor de productie van ethanol van de tweede generatie uit
landbouwresten in plaats van uit riet- of maïsgewassen die gebruikt
kunnen worden voor voeding.
Sinds 2018 is Raizen snel gegroeid na de lancering van het RenovaBioprogramma om biobrandstoffen in Brazilië te promoten (zie kader).
Raizen heeft geprofiteerd van de daarmee samenhangende toename
van de ethanolvraag en ook van de stijging van de suikerprijzen op de
wereldmarkt in de huidige context van een internationaal tekort. In
februari 2021 kondigde Raízen de overname aan van Biosev, de
Braziliaanse suiker- en ethanoldochter van grondstoffenhandelsgigant
Louis Dreyfus, voor 670 miljoen dollar.

Productie van bio-ethanol en de over
schakeling op elektrische voertuigen
Hoewel het verbruik van brandstofethanol momenteel toeneemt,
menen sommige analisten dat de vraag naar ethanol op langere termijn
zou kunnen dalen door de overschakeling op elektrische voertuigen. Dit
is de conclusie van een studie die is uitgevoerd door een voormalig
hoofd van de Braziliaanse suikerhandelaar Alvean. Volgens de studie zal
de daling van de vraag naar ethanol in Brazilië naar verwachting in 2030
beginnen naarmate er meer elektrische voertuigen komen. Vanaf dat
ogenblik zouden de Braziliaanse suikeroverschotten hun weg vinden
naar de wereldmarkt en de prijzen doen dalen.
In het slechtst denkbare scenario van de studie zou de vraag naar
ethanol, die in sommige jaren meer dan de helft van de Braziliaanse
suikerrietoogst opslokt, al in 2025 kunnen beginnen af te nemen, tot
ongeveer 40 procent van de oogst in 2035. En van 2035 tot 2040 zou
een verdere daling met 20 procent de vraag op slechts 40 procent van
het huidige niveau brengen.
Uit de studie blijkt dat het effect van de invoering van elektrische
voertuigen groter zal zijn naarmate de verandering sneller gaat en er
meer gebruik wordt gemaakt van carpooling, aangezien de
carpooltoepassingen hun gebruikers waarschijnlijk snel schone
technologieën zullen aanbieden. Sommige autofabrikanten zijn al
begonnen met het zoeken naar nieuwe toepassingen voor ethanol. Het
Japanse Nissan Motor bijvoorbeeld heeft een technologie ontwikkeld
waarbij biobrandstof wordt gebruikt om de waterstof te produceren die
nodig is voor elektrische voertuigen. En het Duitse Volkswagen werkt
aan een brandstofcel op ethanol. Er zij op gewezen dat Europa deze
vorm van energie steunt met een budget van 470 miljard euro in het

Maïsethanol vertegenwoordigt tussen 9 en 10 procent van de totale Braziliaanse ethanolproductie.
kader van de «Green Deal». Naast het project om de industriële
productie van batterijen in Europa te herlokaliseren, is een gezamenlijk
programma van 22 landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, gericht
op de ontwikkeling van de waterstofsector.

Moeilijkheden bij de bevoorrading van
benzinestations
Op dit moment is er nog een lange weg te gaan voordat het
ethanolverbruik naar verwachting zal dalen, aangezien er dit jaar een
tekort is aan ethanol en de markt krap is. In mei hebben
vertegenwoordigers van Braziliaanse brandstofdetailhandelaars de
regering gevraagd het percentage verplicht bij te mengen ethanol in
benzine te verlagen van de huidige 27 tot 18 procent. Zij beweren dat
de lagere productie tijdens de huidige campagne het aanbod heeft
verminderd en de prijzen heeft doen stijgen.
De vereniging, die bijna 40.000 tankstations in Brazilië vertegenwoordigt,
zei dat ze van haar leden berichten had ontvangen dat
brandstofdistributeurs moeite hadden om voldoende ethanol van
fabrieken te krijgen om aan de verplichte bijmengingseisen te voldoen,
wat leidde tot vertragingen bij de distributie, meldde Reuters.
Ondanks het beperkte aanbod dit jaar en de historisch hoge
ethanolprijzen, verklaarde het Braziliaanse ministerie van Energie dat
het de situatie op de voet volgt en dat het niet nodig is de
ethanolmengsels naar beneden aan te passen.

■

Brandstof-ethanolbeleid in Brazilië
Brazilië is een van de weinige landen met een grote vloot van
flexfuelvoertuigen. Deze voertuigen rijden ofwel op zuivere bioethanol, E100, of op een mengsel van benzine en ethanol.
De wetgeving schrijft momenteel een ethanolgehalte van 27 % in
benzine voor.
Het RenovaBio-programma verplicht een ethanolgehalte van
minstens 40 procent tegen 2030. Doel is de emissie-intensiteit van
de Braziliaanse transportsector te verminderen, in over
eenstemming met de COP21-verbintenis van het land. Om de
nodige stimulansen voor dit doel te creëren, heeft RenovaBio een
systeem opgezet voor de handel in koolstofkredieten op basis van
vermeden koolstofemissies.

CONSUMPTIE
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Effecten van covid op het suikerverbruik
Volgens marktanalist LMC verschillen de effecten van
covid op de suikerconsumptie per land.

H

te lijden van de gevolgen van covid, maar het land wordt nu
geconfronteerd met de verspreiding van de deltavariant. Ten slotte lijkt
Thailand een van de zwaarst getroffen landen te zijn, met een
suikerconsumptie die in 2021 blijft dalen, na een scherpe terugval in
2020.

Terwijl de suikerconsumptie in 2020 in veel landen is teruggezakt,
is zij in andere landen toegenomen. Dit is het geval in Brazilië, Guatemala
en de Verenigde Staten. In de Europese Unie, China en India zijn er
tekenen die wijzen op een herstel van de vraag als gevolg van de hogere
vaccinatiegraad. In de Filippijnen daarentegen had de consumptie niet

Volgens het LMC is het verbruik in de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk
met 3 procent afgenomen van 17,8 miljoen ton in 2018/19 tot
17,3 miljoen ton in 2019/20. Deze daling wordt toegeschreven aan
reisbeperkingen en de opkomst van telewerken, waardoor het verbruik
buitenshuis, een belangrijk segment van de vraag in Europa, sterk is
gereduceerd. LMC meldt dat de suikerconsumptie in de EU in 2020/21

oewel het mondiale suikerverbruik in 2020 met ongeveer
0,7 miljoen ton daalt ten opzichte van 2019 als gevolg van de
COVID-19-pandemie, is het in sommige landen gestegen.

wordt geraamd op 17,1 miljoen ton, een zeer zwak herstel als gevolg
van de terugkeer van de beperkingen door de deltavariant en de
gevolgen van de pandemie voor het toerisme.
Voor 2021 verwacht LMC een stijging van meer dan 2 tot 3 miljoen,
maar de verspreiding van de deltavariant doet vragen rijzen over de
suikerconsumptie in landen waar de vraag voorheen grotendeels door
het virus werd gespaard. Voor 2021 wordt een toename van de vraag
naar suiker verwacht, maar waarschijnlijk toch minder dan het niveau
van voor de crisis. In Brazilië, de Filipijnen, de Europese Unie en Thailand
zijn de markten namelijk onderhevig aan risico’s. In India en China wordt
daarentegen een duidelijke marktverbetering verwacht.

■
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De suikerbiet
en haar teelttechniek
PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Aandachtspunten tijdens de rooi en de levering van bieten
Gauthier Courtoy (KBIVB vzw -IRBAB asbl)

Het seizoen 2021 is vrij uitzonderlijk en wordt gekenmerkt door een zeer
natte zomer met in totaal meer dan 400 mm neerslag (normaal: 234 mm), en
met betrekkelijk weinig zonneschijn. De rooiomstandigheden zullen vrij
verschillend zijn van die in de twee vorige seizoenen die werden gekenmerkt door droge omstandigheden bij het begin van de oogst. Hier
volgt een korte samenvatting van de aanbevelingen voor de rooi vóór het
begin van het seizoen.

Het meest gunstige moment kiezen
Alles hangt af van wanneer de bieten geleverd moeten worden. Afhankelijk van de leveringsplanning van uw percelen, moet u nadenken over uw rooistrategie. Bij een levering
aan het begin van het seizoen zijn de rooiomstandigheden vaak gunstiger. Daarom kan er
zo dicht mogelijk bij de leveringsdatum worden gerooid om de opbrengst te maximaliseren.
Let vooral op de weersvoorspellingen en de toestand van het perceel, want als er in
slechte omstandigheden wordt gerooid, neemt het tarragewicht toe en bestaat het risico
op diepe bodemverdichting. Gezien het afgelopen jaar 2021 is er weinig hoop op een rooi
onder droge omstandigheden.
Het is interessant een inzicht te hebben over de sanitaire toestand van de bieten op de
verschillende percelen. Bepaal de volgorde waarin u uw percelen wilt rooien op basis van
verschillende parameters zoals : de aanwezigheid van wortelziekten (rhizoctonia, gebreksziekten ...), de aanwezigheid van virale vergeling, het ras, … maar ook de topografie
van het perceel, de toegankelijkheid van het veld. Bieten met wortelziekten zijn minder
lang houdbaar in de hoop, dus het is raadzaam ze te rooien en direct te laden. Een veld
met een groot aantal planten met virale vergeling moet vroeg worden gerooid, omdat bij
bieten met virale vergeling een lagere opbrengstverhoging wordt verwacht dan gezonde
bieten. Proeven moeten nog aantonen welke de bewaringscapaciteit is van bieten met
vergelingsziekte.
Als er geen "probleem" wordt waargenomen en de keuze van het perceel mogelijk is, zal
de voorkeur worden gegeven aan het rooien van rassen met de beste tolerantie tegen
bladziekten aan het einde van het seizoen.
Voor late leveringen kan het beste een kwaliteitsrooi worden uitgevoerd voor een goede
opslag in de hoop. De laatste kilo's suiker die aan het einde van het seizoen worden gewonnen, kunnen bij een rooi in slechte omstandigheden snel verloren gaan. Als er agressief moet worden gereinigd om de grondtarra te verwijderen, is het risico op wortelschade
zeer groot. Deze schade verhoogt de suikerverliezen tijdens de bewaring als gevolg van
de ontwikkeling van ziekten. Daarom verdient het de voorkeur bij goede weersomstandigheden te rooien om bewaringsproblemen te voorkomen. Vermijd de aanwezigheid
van een groot aantal bladeren en aarde in de hoop, want dit beperkt de luchtcirculatie in
de hoop. Een hoop bedekt met een Toptex-zeil met goede luchtcirculatie laat de aarde op
de bieten opdrogen en vermindert zo de grondtarra.

van de ontbladeraars, messen, de schijven, slof en rooischaren, spijlen van de turbines, de
roosters en de walsen.
De rooiomstandigheden aan het begin van de campagne zijn niet vergelijkbaar met die
aan het eind van de campagne van het voorgaande jaar, dus voordat met het eerste bietenperceel wordt gestart, kunnen in het atelier diverse aanpassingen worden verricht.






Controle van de bandenspanning. Een verkeerde bandenspanning kan leiden tot
een onevenwicht van de onderdelen van de ontbladeraar en de rooimachine ten
opzichte van het bodemoppervlak.
Controle en afstelling van de ontbladeraar. Om dit te doen, plaatst de machine op
een vlakke ondergrond. Het is van essentieel belang dat de grond en de ontbladeraar parallel lopen: in de richting van de breedte, om op elke rij op dezelfde hoogte
te werken. In de richting van de diepte, om de messen optimaal te laten werken.
Controle en afstelling van het rooiframe. Vermijd het werken met versleten scharen, de onderlinge afstand moet worden gecontroleerd. Bij machines met schijven
moeten deze de bodem raken, evenals het uiteinde van de achterste slof.

Afstellingen aanpassen aan het perceel
Voor elk perceel is het belangrijk de instellingen zo goed mogelijk aan te passen. De hoogte van
de ontbladeraarrotor moet worden afgestemd op het niveau van de meest opgekomen bieten. De
opkomst van de bieten varieert naargelang van het ras, de voorbereiding van de bodem en de
teeltomstandigheden. Om de ontkopping zichtbaar te maken, loopt u een paar meter het veld in
en rij dan achteruit om de kwaliteit van de ontbladering te observeren. Het is belangrijk dat minder dan 20% van de bieten bladstengels heeft en minder dan 10% van de bieten te sterk is ont-

Foto 2 : Zelfs bij de meest moderne machines is een goede afstelling van het grootste belang. Een
micro-ontkopper of reinigingsas die slecht is afgesteld, geeft een slechter resultaat dan een ontkoppingssysteem van de vorige generatie! De boodschap is: controle! Tijdens het rooien, stop en ga terug
om te zien hoe hoog u aan het ontkoppen bent.

Foto 1 : Zeer belangrijk voor een goede bewaring: een goede ventilatie in de hoop. Op die manier stijgt de temperatuur niet en droogt de hoop. Veel bladresten of grondtarra beperken een
goede luchtcirculatie.

Controle van het rooimateriaal

Voer vóór aanvang van het rooiseizoen zowel een volledige controle van het rooimateriaal uit alsook een eerste afstelling. Om het seizoen zo goed mogelijk te beginnen, is het
belangrijk de verschillende slijtageonderdelen te controleren om de betrouwbaarheid van
de uitrusting te garanderen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de klepels

Foto 3 : Ontbladeraar met dubbele rotor. De stalen klepels verwijderen het grootste deel van de
bladeren, terwijl de rubberen klepels de restanten verwijderen.
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kopt. Het doel is een snijvlak te hebben die ongeveer zo groot is als een muntstuk van 2 euro.
Om kwaliteitswerk te leveren, moeten de kopmessen tijdens de campagne verschillende malen
worden bijgeslepen. De voorwaartse snelheid moet zoveel mogelijk worden aangepast om een
correcte ontkopping te bekomen.

het de voorkeur de wendakkers breed genoeg te maken om keermanoeuvres aan de hoop
te vermijden. De aanwezigheid van spoorvorming of ophoping van grond verhoogt de
grondtarra en het verlies aan bieten. Een spoorvorming van 1m³ veroorzaakt een verlies
van ongeveer 600kg bieten.

Beter afstellen in functie van de omstandigheden van uw
perceel

Het beheer van de hoopligging is soms moeilijk. Er moet worden vermeden om teveel
gewasresten aan het oppervlak te laten liggen, want dat zijn reservoirs voor bladziekten
en vergelingsziekte. Bij laden in natte omstandigheden is grondbewerking na het passeren van de siloreinigers moeilijk. Wacht tot de bodem is opgedroogd of tot er een vorstperiode is geweest voor een werktuigdoorgang om de grond te bewerken. Er kan ook een
zwad met de gereinigde grond worden verzameld en vervolgens over het gerooide
perceel worden verspreid als de omstandigheden dat toelaten. Om de resthoeveelheid te
beperken, is het van belang een kwaliteitsvolle rooi uit te voeren.

 Droge omstandigheden:
Het is belangrijk om verliezen als gevolg van een breuk aan de penwortel in droge omstandigheden te beperken. Vergroot daarom de rooidiepte van 6 tot 8 cm. Door de
snelheid van de zeefraderen te verlagen, wordt de kans op een breuk kleiner. Het aanbrengen van platen vóór de geleidingsrekken of varkensstaarten, of rubberen uiteinden
aan het einde van het reinigingscircuit, voorkomt overmatige breuken. De snelheid van de
turbine en de hoogte van de roosters kunnen ook worden verlaagd om de schade te beperken.

 Moeilijke omstandigheden:
Wanneer de omstandigheden nat zijn, is het noodzakelijk de grondtarra te beperken. Het
verminderen van de rooidiepte (3 tot 4 cm diep) kan de grondtarra beperken, maar het is
belangrijk te voorkomen dat de penwortels systematisch breken. De reinigingszonnen
moeten vlak boven de grond worden geplaatst. Wat het reinigingssysteem betreft, wordt
de voorkeur gegeven aan de installatie van varkensstaarten om een maximum aan grond
bij de wortels te verwijderen. De afstand tussen de roosters kan worden vergroot,
maar controleer het verlies van hele bieten. Door de snelheid van de turbines te verhogen,
kan beter worden gereinigd. De efficiëntie van de schrapers, reinigingsmolentjes en –
wielen moet worden gecontroleerd voor een optimale werking.

Ter herinnering NNI
Wees voorzichtig bij het kiezen van groenbemesters in een rotatie waar suikerbieten met
neonicotinoïden behandeld zaad zijn gezaaid. Het is belangrijk dat het gewas niet bloeit;
als de gekozen soort het bloeistadium bereikt, zal een mechanische doorgang nodig zijn
om de bloeiende stengel te vernietigen.
Hier volgt een korte herinnering van de geldende beperkingen:

Foto 4 : Rooi in goede omstandigheden en voorzie een realistisch rooischema voor de machine. Geef
de voorkeur aan goede rooiomstandigheden boven de laatste groeidagen!

Ligging van de bietenhoop en beheren van de reinigingsgrond
Er wordt aanbevolen de bietenhoop op een vlakke, harde ondergrond te plaatsen en een
graszone aan te leggen om het laden te vergemakkelijken.
Het is belangrijk om spoorvorming op de plaats van de hoop te vermijden. Daarom geniet

Foto 5 : Vermijd spoorvorming op de plaats van de hoop om een toename van grondtarra en verliezen te voorkomen. 1 m³ spoorvorming = 600 kg bieten!

 In de twee jaar na het jaar waarin de suikerbieten zijn gezaaid, mogen geen voor bijen
aantrekkelijke gewassen worden ingezaaid of geteeld. Bloeiende groenbemesters mogen worden ingezaaid op voorwaarde dat de bloei wordt voorkomen door mechanische
behandeling. Als de groenbemester deel uitmaakt van het vergroeningsproces, gelieve
dan de geldende voorschriften betreffende de datum van totale vernietiging van de
groenbemester in acht te nemen.

 In het derde tot het vijfde jaar na de zaai van suikerbieten kunnen gewassen worden
gezaaid of geteeld die minder aantrekkelijk zijn voor bijen.

Op Fytoweb kan men de lijsten raadplegen van de verschillende gewassen die mogen
worden gezaaid binnen de vijf jaar na de suikerbietteelt gezaaid met zaad dat met neonicotinoïden is behandeld.

Foto 6 : Vermijd de bloei van uw groenbemesters die zijn geplant in een rotatie waarin bieten met
met neonicotinoïden behandeld zaad zijn gezaaid
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ALLERLEI SUIKER
Verenigd Koninkrijk verhoogt ethanol
gehalte in benzine tot 10 procent

Vlaanderen kent 1 miljoen euro ecologie
steun toe aan Tiense Suikerraffinaderij

Raffinagecapaciteit ruwe suiker daalt in
Europa en stijgt elders

Momenteel bevat de meeste in het Verenigd Koninkrijk verkochte
benzine 5 procent ethanol (E5). Vanaf september 2021 zal E10-benzine
de norm worden. Hierdoor zou de CO2-emissie van de transportsector
met 750.000 ton per jaar kunnen afnemen, wat volgens de regering
overeenkomt met het van de weg halen van ongeveer 350.000 auto’s.
Verwacht wordt dat de overschakeling op E10-benzine een gunstige
impact zal hebben op de plaatselijke werkgelegenheid met de
verwachte heropening van de Vivergo-fabriek van de AB Sugar Group
en de uitbreiding van de activiteiten in de Ensus-fabriek van Crop
Energies, de biobrandstoffendochter van het Südzuckerconcern.

Op voorstel van minister Crevits heeft de Vlaamse regering 1 miljoen
euro strategische ecologiesteun toegekend aan de Tiense
Suikerraffinaderij. In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige
diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusie
torenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat
om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik. Het
nieuwe concept moet de onderneming een competitieve voorsprong
geven op het vlak van energieverbruik, suikerverliezen en modulaire
capaciteit.

Volgens de Internationale Suikerorganisatie (ISO) is de uitbreiding van
de mondiale raffinagecapaciteit voor ruwe suiker tussen 2010 en 2020
blijven toenemen. Er is geïnvesteerd in nieuwe capaciteit en uitbreiding
van de bestaande capaciteit. De grootste stijgingen hebben zich
voorgedaan in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, het Verre Oosten,
India en Noord-Amerika (Canada + VS).

■

■

Cuba: suikerproductie op laagste peil
sinds honderd jaar
Verwacht wordt dat de Cubaanse productie in 2020/21 zal dalen tot een
historisch laag niveau. Volgens de plaatselijke pers zal de productie
slechts 900.000 ton bereiken, de laagste hoeveelheid die in meer dan
een eeuw is geregistreerd, en ver onder het streefcijfer van 1,2 miljoen
ton ruwe suiker liggen dat in het plan is vastgesteld. De campagne had
ernstig te lijden onder het gebrek aan deviezen om brandstof,
landbouwinputs en reserveonderdelen te kopen. Deze situatie is te
wijten aan de Covid-19-pandemie en de Amerikaanse sancties.
Sommige suikerfabrieken moesten tijdelijk sluiten wegens gebrek aan
brandstofvoorziening. Het Cubaanse suikerverbruik ligt tussen 600.000
en 700.000 ton per jaar.

De bio-ethanolproducent Ensus, die eigendom is
van CropEnergies (een dochteronderneming van
Südzucker), zou baat kunnen hebben bij de overstap van E5- naar E10-benzine in het Verenigd
Koninkrijk.

■

Bio-ethanol: Nederlands bedrijf DSD bouwt
fabriek in Zeeland
Het Nederlandse bedrijf DSD bouwt in Zeeland een fabriek om
efficiënter ethanol uit bieten te winnen via het gepatenteerde
Betaprocess. Bij dit proces hoeven de bieten niet vooraf tot suiker te
worden verwerkt, omdat de bietencellen worden opengereten
waardoor bacteriën en enzymen sneller en efficiënter toegang krijgen
tot de celinhoud om te fermenteren. Het proces zal ook worden getest
op de omzetting van maïs in bio-ethanol. De centrale zal naar
verwachting eind 2023-begin 2024 operationeel zijn.

■

Anderzijds is de raffinagecapaciteit voor ruwe suiker in de EU-27 en het
Verenigd Koninkrijk, alsook in Oost-Europa en het GOS (Rusland,
Belarus,...) gedaald door de sluiting van zelfstandige raffinaderijen en
doordat de raffinaderijen voor bietsuiker minder worden gestimuleerd
om in het tussenseizoen ruwe suiker te raffineren als gevolg van
politieke veranderingen, en, in het geval van het GOS, door de subsidies
die Rusland aan bietsuiker toekent om zelfvoorzienend te worden.
Volgens de ISO zal de raffinagecapaciteit tussen 2010 en 2020 toenemen
met 6 miljoen ton in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met
4,4 miljoen ton in het Verre Oosten, met 4,2 miljoen ton in India en met
1,1 miljoen ton in Noord-Amerika. In totaal is er sinds 2010 16,6 miljoen
ton nieuwe raffinagecapaciteit toegevoegd aan de bestaande capaciteit,
een lichte vertraging ten opzichte van de geraamde 18 miljoen ton aan
capaciteit die in de periode 2000-2009 is toegevoegd.

■

India: ethanolproductie stijgt
Volgens de Indiase vereniging van suikerproducenten (Isma) zal de suikerproductie in 2021/22, 31 miljoen ton bedragen, evenveel als in het lopende
seizoen, tegenover een nationaal verbruik van ongeveer 26 miljoen ton. Hoewel het suikerrietareaal met ongeveer 3 procent is toegenomen, meent
de vereniging dat de verwerking van suikerrietsap en melasse voor de productie van ethanol de suikerproductie in 2021/22 met ongeveer
3,4 miljoen ton zou kunnen doen dalen indien de doelstelling van 10 procent ethanol in benzine wordt gehaald, vergeleken met ongeveer
2,1 miljoen ton in 2020/21.
Voor 2020/21 heeft India een groot deel van de uitvoer gesubsidieerd, waardoor de suikervoorraden zijn afgenomen. Bij het begin van de campagne
2021/22 is het niveau van de reserves met 8,7 miljoen ton het laagste in vier jaar. Deze daling van de voorraden, in combinatie met een toename van
de verwerking van suikerriet tot ethanol, zou de omvang van de uitvoer in 2021/22 kunnen verminderen en zo de wereldprijzen ondersteunen.

■

ONTDEK ONZE NIEUWE
VARIËTEITEN WINTERGERST
FEERIS
Tolerant voor dwergvergelingsvirus
Halfvroeg en zeer productief
Goede ziekteresistentie en hoog
hectolitergewicht
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Longchamps en Wanze prestatiegericht en op zoek naar energiebesparingen
Met nog enkele weken te gaan voor het begin van de
campagne in de Tiense Suikerraffinaderij, wordt in de
fabrieken de laatste hand gelegd aan de werkzaam
heden die tijdens de intercampagne werden uitgevoerd.
Vanaf 29 september zullen ze de eerste bieten van 2021
verwerken.

ontdekt. Dit werd helemaal verwijderd. In juni werd een succesvolle test
uitgevoerd om na te gaan of alles in orde was.
Parallel daarmee wordt sinds 2014 ook gewerkt aan de waterleiding. In
2020 werd 1.300 meter vervangen, waarmee de vernieuwing van een
traject van 7 km werd voltooid. Het meest beschadigde deel van deze
leiding is daarom in de afgelopen jaren volledig vernieuwd en de
regelmatige waterlekken op deze leiding zouden nu tot het verleden
moeten behoren.

Z

owel in Longchamps als in Wanze dient de intercampagne
traditioneel voor het onderhoud en nazicht van de installaties
(reiniging, inspectie, vervanging van kapotte onderdelen en diverse
reparaties). Deze werkzaamheden zijn essentieel voor het goede
verloop van de campagne en om storingen en de daaruit voortvloeiende
vertragingen van de planning te voorkomen. Daarnaast is er de
uitvoering van investeringsprojecten om het fabricageproces te
vernieuwen en te optimaliseren. Een van de prioriteiten is het ver
minderen van het energieverbruik, de tweede grootste kostenpost in de
suikerfabriek na de grondstoffen. Het streven naar lagere energiekosten
strookt met de doelstellingen van de Europese Green Deal, die de
Europese industrie tegen 2050 koolstofneutraal wil maken (zie kader op
pagina 11). Ook de kwaliteit van de producten die de fabriek verlaten en
veiligheid zijn doelstellingen die worden nagestreefd met investeringen
om de fabrieken te laten voldoen aan de veiligheids-, milieu- en
kwaliteitsnormen. Deze normen zijn de laatste jaren steeds talrijker
geworden. Wij vroegen Philippe De Flines, directeur van WanzeLongchamps, naar de belangrijkste werken die dit jaar werden
uitgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden aan de hand van een
rondleiding op de twee sites.

Investeringen in Longchamps
Vernieuwing van het waslokaal en de transportband van de
gereinigde bieten
De transportband voor de gereinigde bieten was verouderd en te klein
in verhouding tot de capaciteit van de fabriek. Bij volle capaciteit was de
transportband zwaar belast en bovenaan de elevator hadden de bieten
de neiging opnieuw naar beneden te vallen wanneer de fabriek stopte.
Er werd nu een gloednieuwe transportband geïnstalleerd, breder en
krachtiger met een meer regelmatige helling, die het mogelijk zal
maken zich aan te passen aan het toegenomen ritme van de fabriek.

Investeringen in Wanze

Warmtewisselaars koelen het gekalkte sap voordat het naar Wanze wordt gestuurd en verwarmen
hetzelfde sap opnieuw voordat het wordt gekalkt.
Renovatie van de diffusietorens
In Longchamps kunnen drie diffusietorens (twee horizontaal en één
verticaal) worden gebruikt om suiker te winnen uit het bietensnijdsel.
De verticale en één horizontale diffusie kunnen 18.500 ton per dag
verwerken. Wanneer de derde wordt opgestart, kan de fabriek haar
maximumcapaciteit van meer dan 20.000 ton/dag bereiken. Er vond
ook een grote renovatie plaats van de ketelruimte van een van de
horizontale torens.

Renovatie en automatisering, meerjarenprogramma
Het suikersap uit Longchamps komt in Wanze aan bij een temperatuur
van 33°C. De zuivering verloopt in verschillende fasen (kalken,
carbonateren en ontkalken), gevolgd door meerdere filtratiebeurten
die enerzijds resulteren in schuimaarde en anderzijds in een helder sap
dat klaar is om te worden geconcentreerd door verdamping en
vervolgens gekristalliseerd. Dit jaar werd de automatisering van het
filtratieproces volledig aangepast. Hiermee is het programma voor de
vernieuwing van de gehele automatisering van het productieproces
afgerond. Volgend jaar is het de beurt aan de ketels voor een
vernieuwing van het automatische beheersysteem.

Renovatie van de elektrische cabines
De fabriek van Longchamps-Wanze renoveert geleidelijk haar
elektrische cabines in een programma dat over meerdere jaren is
gespreid. Dit jaar was het de beurt aan de pulppersen. Het hernieuwen
van de elektrische cabines is bedoeld om te voldoen aan de nieuwe
normen op het gebied van vermogen en veiligheid. Het laat daarnaast
ook toe om gebruik te maken van nieuwe beschikbare technologieën
die het elektriciteitsverbruik verminderen.

Jérôme Warnant, productiemanager in Wanze,
voor de filters waardoor het gekalkte suikersap
wordt gereinigd.

Op het suikersap wordt zoveel mogelijk energie
teruggewonnen voordat het via pijpleidingen naar
Wanze wordt gestuurd.
De veiligheid is ook verbeterd met de installatie van een nieuw
brandalarmsysteem.
Achter Pierre Mazy, productiemanager bij
Longchamps, de nieuwe transportband die de
gewassen bieten overbrengt naar de diffusie.

Pierre Mazy, productieverantwoordelijke in Longchamps, vestigt
nogmaals onze aandacht op het onderhoud van de pulppersen en de
warmtewisselaars die het mogelijk maken het suikersap te koelen voor
het vertrek via pijpleiding naar Wanze. Goed onderhoud van deze
elementen is essentieel! De warmtewisselaars bestaan bijvoorbeeld uit
3.200 platen en elke graad warmteterugwinning levert een besparing
op van bijna 2.000 euro per dag!

Tussen Wanze en Longchamps: vervanging
van een deel van de pijpleiding
Twee pijpleidingen die op een diepte van 1 meter zijn ingegraven,
verbinden de rasperij van Longchamps met de suikerfabriek van Wanze
om water en suikersap onder druk te vervoeren over een afstand van 27
kilometer. De eerste leiding stuurt het voorverwarmde bietensap van
Longchamps naar Wanze, terwijl in de andere richting, van Wanze naar
Longchamps en volledig gescheiden van de eerste, het restwater van de
suikerproductie in Wanze circuleert.

De transportband werd breder en steviger
gemaakt: bredere rollen en efficiëntere elektrische
motoren.

Vorig jaar hebben problemen met de aanvoer van bietensap de fabriek
vertraagd. Tijdens de intercampagne werden op verschillende plaatsen
in het netwerk leidinginspecties en debiettesten gerealiseerd. Op een
traject van 5 km werd buitengewone aangroei van calciumcarbonaat

Nieuwe frequentie-omvormers in Longchamps
Voor Jérôme Warnant, productiemanager bij Wanze: “blijft filtratie het
belangrijkste strijdpunt van de fabriek.” Als er problemen zijn kunnen de
filters verstopt raken en moeten ze worden gedemonteerd, wat het hele
productieproces kan vertragen. In het geval van bevroren bieten
bijvoorbeeld komen door het zoetsap meer pectines vrij die het sap
“geleren”, waardoor de filters verstopt raken.
Renovatie van verwarmingsketels
Lekkende boilerbuizen zijn de afgelopen jaren een terugkerend
probleem geweest tijdens de campagne. Er is een plan voor de
vervanging van leidingen opgesteld en er zijn reparaties uitgevoerd aan
de ketels: de vloer en bijna de helft van de verticale leidingen zijn
vervangen. Volgend jaar zullen de branders worden vervangen door
branders met een laag NOx-gehalte.

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
Strengere normen en kwaliteitscontroles
De suiker wordt verzonden vanuit een aparte eenheid in de fabriek
waarvoor strengere hygiënische normen gelden: het CMS (het centrum
voor suikerbehandeling) dat tijdens de campagne 24 uur per dag, ook in
het weekend, operationeel is. De silo’s zijn de afgelopen drie jaar
gerenoveerd. Een gloednieuwe schroef haalt suiker uit de silo met een
snelheid van 100 ton per uur.

Vier vragen aan Philippe De Flines
Hoe wordt men fabrieksmanager? Wat is uw achtergrond?
Ik heb zowel een technische opleiding als industrieel ingenieur als
een managementdiploma (HEC Luik). Eerst heb ik een jaar gewerkt
voor een bedrijf van elektrische ovens in de Luikse regio. Daarna
werd ik door Beneo op de site van Oreye aangeworven als
productie-ingenieur en vervolgens als verantwoordelijke voor het
onderhoud. Vervolgens heb ik vijf jaar in Chili doorgebracht als
manager van de Beneo-fabriek (produktie van inuline uit cichorei)
en één jaar in Duitsland op de site van Südzucker in Zeitz om te
werken aan een project voor de bouw van een nieuwe fabriek. Bij
mijn terugkeer in België werd ik door TS aangeworven en werd ik
verantwoordelijk voor de vestigingen van Longchamps en Wanze.

“Vóór elke verzending ondergaat de suiker verschillende bewerkingen
en controles om eventuele vreemde bestanddelen te elimineren: zeven
op zeer fijne roosters (3 mm), metaaldetector, visuele controle, het
nemen van monsters van elke partij, enz. Alle monsters worden
geanalyseerd en bewaard in geval van klachten,” legt Laurent Burelli,
hoofd van het CMS, uit.
De suiker wordt verpakt in zakken van 20/25 kg, in big bags van 1 ton en
in zakgoed van 25 ton voor exportcontainers. Het bulkvervoer gebeurt
met tankwagens van 28 ton; elk spoor is geladen met 1.300 ton suiker.
De logistiek wordt geoptimaliseerd om de kosten en de CO2-uitstoot
van het suikertransport in het hele Südzuckerconcern te verminderen.

Philippe De Flines, directeur van de sites
van Wanze en Longchamps.
Wat zijn uw prioriteiten als manager van de sites van
Longchamps en Wanze?
Toen ik drie jaar geleden werd aangenomen, vroeg het
management me om me vooral op kwaliteit te richten. Daarom
zijn de ontwikkeling van het suikerbehandelingscentrum en de
kwaliteitscontroles de afgelopen jaren een prioriteit geweest.
Persoonlijk hecht ik veel belang aan teamwork en de synergieën
die daaruit voortvloeien. Door een goede synergie tussen de twee
vestigingen, maar ook met de fabriek in Tienen en het
Südzuckerconcern als geheel, kunnen processen, energieverbruik
en logistiek worden geoptimaliseerd, zodat uiteindelijk iedereen
er maximaal van profiteert.

De betrouwbaarheid van de metaaldetectoren
wordt om de vier uur gecontroleerd met “nepsuikerzakjes” die vreemde voorwerpen van verschillende aard (ferro, non-ferro, roestvrij staal) en in
minimale hoeveelheden bevatten.

Hoe gaat het met de mini-campagne in Wanze?
Er was geen minicampagne in Wanze in 2021. Het verdient de
voorkeur dit zoveel mogelijk te vermijden. Suiker die in een
minicampagne wordt geproduceerd, is altijd duurder dan suiker
die direct in de campagne wordt geproduceerd. Sommige
schaalvoordelen die in de campagne mogelijk zijn, kunnen in de
minicampagne niet worden herhaald. Daarom maximaliseren wij
de beschikbare opslagcapaciteit om de minicampagne te
vermijden, maar helaas is dit niet altijd mogelijk.
Nog een vraagje: planters vragen vaak waarom het sap uit
Tienen naar Wanze gaat?
Het gaat er vooral om het vervoer en de capaciteit in Wanze te
optimaliseren. Tienen heeft een derde kooksel om nog een laatste
keer de suiker uit de melasse te halen. Wanze transporteert de
melasse van het tweede kooksel naar Tienen en om geen
vrachtwagens leeg terug te sturen, stuurt Tienen suikersap terug
om de kristallisatiecapaciteit van onze fabriek in Wanze maximaal
te benutten. Dit sap, dat rechtstreeks in de campagne wordt
verwerkt, verkort de minicampagne in Tienen.

Een tankwagen met 28 ton suiker wordt in 10
minuten gevuld. Elke truck wordt bemonsterd.

Green Deal en koolstofneutraliteit tegen 2050
Het standpunt van het Südzuckerconcern over duurzaamheid luidt
als volgt: “Door ons te concentreren op duurzaamheid in onze
bedrijfsgebieden nemen wij onze sociale verantwoordelijkheid
tegenover onze werknemers, leveranciers, klanten en zakenpartners.
Wij willen duurzaam handelen in de hele waardeketen - van de teelt
van grondstoffen, via ontwikkeling en productie, tot het eindproduct.
Duurzaamheid omvat het zorgvuldige gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, het efficiënte gebruik van onze grondstoffen, de
vermindering van onze emissies, alsook het respect voor de belangen
van alle belanghebbenden die voor Südzucker belangrijk zijn”.
“In de praktijk zijn dit niet alleen maar loze woorden”, aldus Sylvie
Decaigny, agro-manager bij TS. “Het Südzuckerconcern plant
momenteel concrete acties en bereidt investeringen voor om tegen
2050 koolstofneutraliteit te bereiken, zoals Europa ons via zijn Green
Deal voorbereidt. Op groepsniveau worden de inspanningen

gekwantificeerd en worden acties gepland om de toekomst van onze
suikerfabrieken op middellange en lange termijn te garanderen.
Aangezien de beste energie de energie is die niet wordt verbruikt,
ontwikkelt elke fabriek ook projecten om het energieverbruik te
verminderen. U kon dit vaststellen bij uw rondleiding aan de
fabrieken. Op landbouwgebied stellen wij ons de vraag hoe wij deze
milieueisen kunnen omzetten in kansen om de rentabiliteit van de
suikerindustrie in het algemeen en van de suikerbietenteelt in het
bijzonder te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de behoeften en
verwachtingen van onze eindverbruikers. Dit is ook het doel van onze
werkgroep “Klimaatlandbouw”, die in juni voor het eerst bijeen is
gekomen en die zal moeten werken aan positieve acties op het
gebied van CO2-reductie en -opslag, alsmede verbetering van de
biodiversiteit. Uiteindelijk zullen we manieren moeten vinden om de
rentabiliteit van de sector te verbeteren.”

■

Nieuws uit Südzucker
Ingrid-Helen Arnold en Markus Mühleisen
treden toe tot de Raad van Bestuur

S

üdzucker heeft Markus Mühleisen (54), CEO van Agrana, benoemd tot
lid van zijn raad van bestuur voor een termijn van drie jaar, ter vervanging van Johann Marihart die met pensioen gaat. Markus Mühleisen zal
verantwoordelijk zijn voor de divisies suiker (Agrana), zetmeel (Agrana) en
fruit. Hij zal ook Agrana Beteiligungs-AG vertegenwoordigen.
Südzucker benoemde ook Ingrid-Helen Arnold lid van de raad van
bestuur voor een mandaat van drie jaar. Ingrid-Helen Arnold (CDO) zal
verantwoordelijk zijn voor de technologische verandering in het kader
van de digitale transformatie van Südzucker met de nieuw opgerichte
afdeling Consumer Markets, Digitalization/IT. Naast digitalisering en
informatisering zal zij ook verantwoordelijk zijn voor de divisies BENEO,
Freiberger en PortionPack Europe.
Door deze benoemingen worden de verantwoordelijkheden binnen de
Raad van Bestuur herschikt. Niels Pörksen (CEO) wordt verantwoordelijk
voor strategie, bedrijfsontwikkeling, topmanagement, communicatie, interne audit, compliance, gegevensbescherming en business excellence.
Thomas Kölbl wordt verantwoordelijk voor bedrijfsfuncties zoals financiën, beheercontrole, aankopen, juridische dienst, belastingen, vastgoed en
verzekeringen, alsmede investeerdersrelaties. Thomas Kirchberg zal de
verantwoordelijkheid op zich nemen voor de nieuwe suikerdivisie en de
afdeling New Business Development, alsook voor CropEnergies in de afdelingen industrial markets en research & development. Daarnaast blijft
hij directeur voor arbeidszaken, landbouw en duurzaamheid.

Südzucker investeert in duurzame ver
pakkingen
Freiberger, een dochteronderneming van Südzucker en de grootste
Duitse producent van diepvriespizza’s, heeft bij het Duitse ministerie
van Landbouw en Levensmiddelen een project ingediend voor de
ontwikkeling van een nieuwe primaire verpakking die aan de bijzondere
eisen van diepvriespizza’s voldoet en waarbij het hoogst mogelijke
aandeel van hernieuwbare grondstoffen op basis van zetmeel wordt
gebruikt om het aandeel van fossiele brandstoffen tot een minimum te
beperken. Het gebruik van AGENACOMP® -kunststof op basis van
zetmeel van de Oostenrijkse dochteronderneming AGRANA zal de
biologische afbreekbaarheid van de verpakking verbeteren en de
verpakking thuis composteerbaar maken.
Dit project is een van de vier geselecteerde projecten. Het zal worden
gefinancierd door het Bondsministerie in het kader van de ontwikkeling
van “biogebaseerde kunststof voor voedselverpakkingen”.

Composteerbare groentezakken
Südzucker is ook betrokken bij een ander bioplasticproject dat door het
Beierse staatsministerie van Economische Zaken wordt gefinancierd. In
verschillende supermarkten in de regio worden gedurende enkele
maanden groentezakken gebruikt die vooral worden gemaakt van
hernieuwbare grondstoffen zoals zetmeel. Deze zakken zijn thuis
biologisch afbreekbaar en composteerbaar en kunnen in de vuilnisbak
voor organisch afval worden gedeponeerd. Hun volledige composteer
baarheid zal worden gecontroleerd en geanalyseerd.

BENEO vormt bezinkingsvijver om tot toevluchtsoord voor wilde dieren
BENEO is gestart met een langdurig programma om te zorgen voor
meer biodiversiteit rond de productievestiging in Oreye. Samen met de
non-profit milieuorganisaties Natagora en Natagriwal zet BENEO zich in
voor de transformatie van een oude bezinkingsvijver en het omliggende
gebied tot een reservaat voor wilde dieren, zoals zeldzame vogels,
bevers, vleermuizen, herten en kikkers. Het project zal bijdragen tot de
bescherming van inheemse en bedreigde diersoorten in Wallonië en
tegelijkertijd de lokale gemeenschap verrijken.

■

Südzucker streeft naar 100 procent recycleerbare
verpakkingen in de toekomst. In een eerste fase
zullen de papieren suikersticks die vooral in de
horeca worden gebruikt, worden verpakt met
papier van een lager gewicht.
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OPINIE
#zijdiedesuikermaken … kan het vertrouwen met TS hersteld worden?
De voorgaande jaren waren niet gemakkelijk: niet voor Tiense
Suikerraffinaderij/Südzucker, maar zeker niet voor de planters,
de grondstofleveranciers. Kan het tij gekeerd worden?

S

inds de afschaffing van het quotum werden de planters die hun
bieten leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij jaar na jaar met grote
beleidsplannen (o.a. in 2017 de onwezenlijke uitbreiding van de
productie die faliekant afliep) en (meestal) optimistische markt
vooruitzichten overgehaald tot het tekenen van een bietencontract.
Met de jaren creëerde TS/SZ daarenboven een prijzensysteem dat
onmogelijk nog kan worden uitgelegd, noch begrepen, tenzij men er
een studietweedaagse aan zou wijden. De regels wijzigen van jaar tot
jaar, gegarandeerde bonussen en de “mogelijkheid van een
prijssupplement” vliegen de planters om het hoofd, het referentie
suikergehalte wijzigt van 16 naar 17 naar 18°Z (waardoor de prijs/ton
beter oogt), een all-in prijs wordt gecommuniceerd waarna een
basisprijs en een individuele prijs wordt berekend, boetes worden
opgelegd bij onvoldoende productie en premies worden ontzegd bij
onvoldoende contracthoeveelheden, …
Tot 2020 was de TS-suikerbietprijs gebaseerd op het gezamenlijk resultaat
van de suikerverkoop binnen de groep Südzucker in België, Frankrijk,
Duitsland en Polen. Inzichtmogelijkheid in de meegedeelde verkoopcijfers was er nauwelijks, waardoor ook de hoogte (zeg maar: laagte) van de
ervan afgeleide suikerbietprijs niet geverifieerd kon worden.
Vanaf de campagne 2021 is de suikerbietprijs niet langer gebaseerd op
het eigen bedrijfsresultaat van TS/SZ maar op de gemiddelde
suikerverkoopprijs van al de suikerondernemingen die actief zijn in
België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Deze gemiddelde verkoop
prijzen worden maandelijks doorgegeven aan de Europese Commissie
en zijn vrij te consulteren.
De verkooppolitiek en verkoopresultaten van binnen- en buitenlandse
concurrenten in deze vier landen zullen vanaf dit jaar dus mee de
suikerbietprijs bepalen voor de planters die bieten leveren aan TS.
Het steeds weerkerende resultaat van al het bovenstaande: een verlieslatende teelt voor meer dan de helft van de planters. Het gevolg van dit alles:
jaar na jaar slaat de twijfel bij meer en meer planters toe, wordt er minder
uitgezaaid en haken er planters af. De maat is voor velen duidelijk vol!

Contract 2022
TS kondigt nu voor het contract 2022 een “aanzienlijke vereenvoudiging”
van de prijsberekening aan. Deze vereenvoudiging bestaat uit een
gegarandeerde minimumprijs voor 100 procent van het contract (in
plaats van voorheen 70 procent) en het wegvallen van de verplichting
om ook in 2023 het basiscontract van 2022 uit te zaaien. Niettemin blijft
deze laatste verplichting wel gelden als men in 2022 “een mogelijk
prijssupplement” wenst te ontvangen en behoudt TS het ingewikkeld
kluwen aan soorten prijzen (basisprijs, gemiddelde aankoopprijs, all-in,
individueel berekende prijs, “mogelijkheid van een prijssupplement”).
Van heel veel vereenvoudiging is er geen sprake en of dit zal leiden tot
een rendabele teelt is nog maar de vraag!
De onzekerheden zijn groot – het vertrouwen is wankel. Planters die
vandaag (willen) afhaken vrezen een hypotheek op hun eigen toekomst
te leggen en werken mogelijk mee in de hand dat een suikerfabriek (bij
gebrek aan voldoende bieten) de deuren moet sluiten. Een suiker
onderneming die te weinig betaalt en haar grondstoffenleveranciers
verplicht om jaar na jaar, op straffe van uitsluiting, verlieslatend te
produceren, zal uiteindelijk ook ten onder gaan… want weinig boeren
wensen dit spel nog jaren mee te spelen.

Sopabe-T
Planters die leveren aan de TS zijn via de Coöperatieve Vennootschap
Sopabe-T voor een zeer klein deel mede-eigenaar van hun suikerfabriek.
Deze participatie in het kapitaal van TS geeft de planters rechten - zij zijn
de prioritaire grondstofleveranciers bij wie TS zich moet bevoorraden maar ook plichten. Als er niet of onvoldoende geproduceerd wordt,
verliest men op (zeer) korte termijn productierechten.
Vrijgekomen productierechten kunnen worden overgenomen door geïnteresseerde planters-coöperanten Sopabe-T, maar gezien de aanhoudende teleurstellende suikerbietprijzen, is de belangstelling om meer te
gaan produceren zo goed als volledig verdwenen! Als zou blijken dat al
de coöperanten samen het door TS gewenste areaal niet willen inzaaien, kan TS contracten afsluiten met planters die niet tot de coöperatie
behoren – iets wat de coöperatie trouwens tot elke prijs wil vermijden
– maar wie wil/kan deze teelt vandaag aan slechte financiële voorwaarden nog starten op zijn bedrijf?
Einde 2021 kunnen de coöperanten
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een sterk signaal geven. Naast hun aandeel in het kapitaal van TS kunnen zij dan beslissen hun aandeel in het kapitaal van SZ te verhogen.
Met de Duitse planterscoöperatie (die hoofdaandeelhouder is van SZ)
zijn reeds afspraken gemaakt dat, als er bijkomend ingetekend wordt
op aandelen SZ, de Belgische planterscoöperatie Sopabe-T volwaardig
lid wordt van het bestuursorgaan van de Duitse planterscoöperatie.
Door deel uit te maken van en mee aan tafel te zitten bij de grootste
aandeelhouder van SZ kan er ongetwijfeld meer invloed uitgeoefend
worden op het beleid én de voorwaarden die SZ hanteert voor haar
grondstofleveranciers én afnemers.

Vertrouwensbreuk herstellen
Deze belangrijke beslissing, het bijkomend aankopen van aandelen SZ
met middelen die door de coöperanten reeds in het verleden zijn
bijeengebracht, vereist dat elke ledenkring van Sopabe-T zich hierover
uitspreekt. Een positieve beslissing zou van planterszijde een signaal
zijn dat zij komaf willen maken met de vertrouwensbreuk die er de
laatste jaren groeide.
TS heeft dus nu nog enkele maanden de tijd om op haar beurt de
planters duidelijk te maken dat ook zij het verloren vertrouwen willen
terugwinnen. Dit kan door elke planter respectvol te behandelen en een
correcte vergoeding te voorzien voor de suikerbietteelt in haar
productiegebied. Het kan en mag vandaag duidelijk niet meer gaan
over discussies van enkele centiemen meer of minder of over het
vervroegen van betaaldata, het moet gaan over het optrekken van de
omzet/ha met minstens drie- tot vierhonderd euro (in de huidige
marktsituatie). Een hele opdracht …. maar ze is noodzakelijk!
Als TS dit wil zullen er 100 procent zeker voldoende suikerbieten blijven
geproduceerd worden – zo niet staan er de suikeronderneming en haar
planters nog vele onzekere jaren te wachten.

■

Eric Van Dijck
Eric Van Dijck is secretaris van het Verbond Suikerbietplanters vzw en van
Coco Vlaanderen vzw en schrijft dit opiniestuk in eigen naam.

Vacature - Freelance medewerker
Adviseur suikerbieten

Bestuursverkiezingen: wil jij het ook mee voor het
zeggen hebben?

P

lanters die actief betrokken willen zijn bij de
besluit
vorming binnen het Verbond Suikerbietplanters vzw, en eventueel ook via een afvaardiging in
andere structuren (Fabriekscomité Tienen, Coördinatiecomité Haspengouw, CBB, …), kunnen zich aanmelden als lid van de Algemene Raad.
De leden van de Algemene Raad duiden de leden van
de Algemene Vergadering aan, die op haar beurt het
Bestuursorgaan (vroeger noemde men dit de Raad van
Bestuur) zal samenstellen. Binnen het Bestuursorgaan
worden dan de vertegenwoordigers aangeduid die
actief zullen zijn in o.a. het Coördinatiecomité
Haspengouw, CBB, KBIVB, …
Als lid en bestuurslid bepaal en evalueer je mee het
beleid van onze bietenorganisatie(s) en word je als
eerste geïnformeerd over nieuwe syndicale
ontwikkelingen. Je wordt uitgenodigd om je mening
te geven en eigen voorstellen te doen en gaat in
overleg met jouw collega’s op zoek naar een breed
draagvlak voor hetgeen er beslist werd.

De nieuwe bestuursperiode loopt tot 2026. De huidige
bestuursploeg heeft nood aan nieuwe, jonge(re) krachten
die na een inloopperiode de fakkel kunnen overnemen.
Het hoeft geen betoog dat de zorg voor én de verdediging
van de belangen van de suikerbietplanters hoog op de
agenda moet blijven staan willen we de teelt voor
iedereen aantrekkelijk houden. En daar kan jij, als actieve
jonge planter, jouw steentje toe bijdragen.

De Algemene Raad vergadert éénmaal per jaar – het
aantal leden is niet beperkt.
De Algemene Vergadering bestaat uit 27 leden en het
Bestuursorgaan uit 14 leden. In functie van de
productie die elk gewest vertegenwoordigt, worden
er door en uit de leden van de Algemene Raad één of
meerdere leden aangeduid in de Algemene
Vergadering en het Bestuursorgaan:
Gewest
AV Bestuurs
orgaan
Dijleland
2
1
Hageland-Noord - prov. Antwerpen
3
2
Landen
4
2
Maasland
1
1
Pajottenland
3
1
Riemst
4
2
Sint-Truiden
3
1
Tienen
4
2
Tongeren
3
2
Leden
27
14
Voel jij je aangesproken door deze uitnodiging? Stuur
dan voor 15 oktober een e-mail naar de secretaris
(van.dijck.eric@gmail.com) met je naam, planters
nummer, je volledig adres, gsm-nummer én geboorte
datum.
Wij houden je dan op de hoogte van waar en wanneer
de verdere verkiezingsprocedure zal worden afge
werkt. Alvast dank voor jouw reactie!
Eric Van Dijck, Secretaris

■

KWS Benelux BV, wereldleider op het gebied van
bietenzaaizaden en innovatie, zoekt freelancers/
adviseurs (m/v) om ons huidige team in België te
versterken.
Wij zoeken gemotiveerde medewerkers om in de
wintermaanden bietentelers te bezoeken en hen te
informeren en adviseren over onze
suikerbietenrassen. U werkt zelfstandig en volgens
eigen planning, maar bent ook in staat om
speciﬁeke doelstellingen te realiseren.
Herkent u uzelf in dit proﬁel of wenst u
meer informatie, neem dan gerust contact op.
jan.vancauwenberghe@kws.com
0476 617 323

www.kws.com/be
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