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Van boer tot  

bord …  
belandt op het 

bord van de 
boer

Druk op de toets en activeer de  
optimale onkruidbestrijding.

Met slechts 2 toepassingen kunt u een breed spectrum  
aan onkruiden in bieten bestrijden. Maak gebruik van de  
kracht van KWS CONVISO® SMART bieten en het Bayer  
CONVISO® ONE herbicide.

I’VE GOT THE POWER
om moeilijk onkruid te bestrijden

www.kws.com/be/nl

CONVISO® is a registered trademark of Bayer.
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Dossier conversie participatie TS: vervolg

Kort geoogst
EU: areaal biologische bieten stijgt tot 14.000 hectare in 
2020/21, meldt het technisch instituut ARTB. Duitsland, Italië 

en Oostenrijk zijn goed voor bijna 70 procent van het met biologische 
bieten ingezaaide areaal. Frankrijk staat op de vijfde plaats met 1.500 
hectare. De prijzen schommelen tussen 80 en 95 euro per ton bieten en 
de gemiddelde opbrengst tussen 40 en 60 ton per ha aan 16°. De EU 
importeerde 190.000 ton biologische suiker in 2020.

British Sugar start met opleidingen voor vracht wagen-
chauffeurs om het aantal eigen chauffeurs te verhogen en 

continu transport van bulksuiker te garanderen. Het Verenigd Koninkrijk 
kampt momenteel met een tekort aan truckers. 

Overheidssteun van 25 miljoen euro aan Italiaanse 
bietenplanters voor 2021. Als gevolg van de coronacrisis is 

de consumptie in 2020 met 9 procent gedaald ten opzichte van 2019, 
waardoor CoProB, de enige producent van het land, in de problemen is 
gekomen en de bietenteelt er mogelijk wordt stopgezet. De regio 
Emilia-Romagna keurde voor 2021 nog 1,5 miljoen euro steun goed, 
hetzij maximaal 150 euro per hectare voor de bietentelers in deze regio.

Frankrijk: het landbouwministerie raamt de bietenoogst 
op 34 miljoen ton. Dit is 29,6 procent meer in vergelijking 

met de slechte oogst van vorig jaar, maar nog steeds 8,3 procent lager 
dan het vijfjarig gemiddelde.

Moldavië: gastekort in suikerfabriek Drochia nadat de 
Russische gasproducent Gazprom zijn leveringen had ver-

minderd, aldus BBC News. Na het verstrijken van het leveringscontract 
aan Moldavië, verhoogde het bedrijf Gazprom zijn prijzen en zette hij 
Moldavië onder druk. Ook andere ondernemingen zijn hiervan de dupe.

Portugal: meer clandestiene invoer van frisdranken uit 
Spanje om de suikertaks in Portugal te ontduiken, aldus 

Deutsche Welle. Er worden nationale grenscontroles georganiseerd om 
de smokkel een halt toe te roepen.

Italië: suikertaks uitgesteld tot 2023. Premier Mario Draghi 
verklaarde geen voorstander te zijn van hogere belastingen 

die het economisch herstel na corona mogelijk kunnen fnuiken.

Nederland: na twee weken campagne heeft Cosun de 
rooischema’s aangepast door de lage opbrengsten in 

sommige regio’s, zowel in de provincie Groningen als in Brabant. Hoewel 
de oogst in het begin van de campagne lager uitviel dan verwacht, 
handhaaft Cosun zijn prognose van een gemiddelde suikeropbrengst 
van 13,6 ton per hectare. 

Zwitserland: overstromingen tijdens de zomer leiden tot 
kleinere suikerbietoogst. De totale Zwitserse landbouw-

productie zal dit jaar naar verwachting met 6,6 procent dalen, aldus 
Reuters.



EDITO2

Van boer tot bord … belandt op het bord van de boer

Op het ogenblik dat we deze Bietplanter schrijven, is de VN-
conferentie rond klimaatverandering (de zogenaamde 

“COP26”) volop aan de gang in het Schotse Glasgow.

Vele regeringen ontvouwden hun plannen om de klimaat-
opwarming tegen te gaan. Ambitieus of minder ingrijpend, 
becijferd of vooral een lijst van goede voornemens, doordacht of 
naïef, over al die plannen viel en valt er wel iets te zeggen.

Ook de Europese Commissie, de “regering” van de Europese Unie, 
toont zich bijzonder ijverig als het erop aankomt beleidsteksten te 
schrijven om naar een klimaatneutraal Europa te gaan. Haar Green 
Deal is één van de paradepaardjes in dat verband. Bedoeling is om 
Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het 
eerste klimaatneutrale continent te worden.

Een hoeksteen van die Green Deal is de “van boer tot bord”-
strategie die zich specifiek op de landbouw richt. De Europese 
Commissie wil ermee tegen 2030 de toepassing van gewas-
beschermingsmiddelen halveren, het gebruik van meststoffen met 
minstens 20 procent verminderen en 25 procent van de land bouw-
grond voor biologische landbouw laten gebruiken. Die strategie 
werd midden oktober door het Europees Parlement met een ruime 
meerderheid aangenomen.

Nochtans was de kritiek niet min en kwam de Commissie nauwelijks 
tegemoet aan de bezwaren die terecht kunnen gemaakt worden.

Een aantal ervan wil ik tot de mijne maken, omdat ze bijzonder de 
bietenteelt raken. De bezwaren zijn niet nieuw. Omdat het echter 
om zo’n verregaande strategie en impact gaat, mogen, nee, moeten 

ze herhaald worden. Allicht goed bedoelde intenties komen 
immers als een boemerang terug. Vooral in de richting van de 
landbouw.

Het is een must om impactstudies te maken vooraleer grote 
beleidsplannen in de praktijk omgezet worden. Ook in geval van de 
Green Deal gebeurde dat. De meest in het oog springende studies 
waren deze van het Amerikaanse departement van Landbouw, van 
de Universiteit van Kiel (Duitsland) en van het Joint Research 
Center, zeg maar de studiedienst van de Commissie zelf. Het minste 
wat je kan zeggen is dat ze zeer kritisch zijn over de gevolgen van 
de Green Deal. De positieve klimaatgevolgen zijn gering en 
onzeker, terwijl de negatieve economische impact moeilijk te 
ontkennen valt. Hierbij gaat het onder meer over de dramatische 
impact op het landbouwersinkomen. Voor de bietplanters zou het 
bovenop de lagere prijs voor hun product komen die het 
verdwijnen van de suikerquota uitlokte. En bovenop de stijgende 
productiekost en dalende rendementen door het verbieden van 
cruciale gewasbeschermingsmiddelen.

Van het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen gesproken. 
Dit is vaak een schoolvoorbeeld van principiële en zelfs dog-
matische keuzes zonder zich om alternatieven te bekommeren. 
Dergelijke middelen worden niet zomaar ingezet. Ze zijn duur en 
vaak complex genoeg om ze zo spaarzaam mogelijk aan te wenden. 
Wanneer ze niet meer mogen gebruikt worden en er geen 

vervangingsoplossingen zijn, stijgt het risico op sterk 
verminderde of zelfs mislukte oogsten, aldus de impactstudies. Het 
verhaal van de neonicotinoïden en de vergelingsziekte is de 
bietplanters genoegzaam bekend.

Het wordt nog dramatischer wanneer men uiteindelijk zelfs van 
buiten de Europese Unie zou moeten gaan invoeren om tekorten 
aan te vullen. Of hoe het opleggen van onhaalbare en onbetaalbare 
doelstellingen soms leidt tot het importeren van een landbouw die 
we in Europa al decennialang niet meer willen. Het gelijke speelveld 
dat de Europese landbouw mag verwachten, verdwijnt op die 
manier helemaal naar de achtergrond. Hier moeten we volgens 
strenge regels spelen, terwijl we grondstoffen en producten in-
voeren waarop nauwelijks regels toegepast werden.

De komende maanden zullen de verschillende onderdelen van de 
Green Deal en dus ook van de boer tot bord-strategie uitgewerkt 
worden. Ook hier zal goed de vinger aan de pols moeten gehouden 
worden om het landbouwersinkomen te vrijwaren en zelfs op te 
krikken, om boeren niet in onwerkbare situaties te dwingen en om 
onze Europese landbouw competitief te houden. Hopelijk komen 
er ook voldoende stimulansen en incentives om de landbouw 
volwaardig mee te nemen op weg 
naar klimaatneutraliteit. Want laat 
ons niet vergeten dat op deze weg 
ook kansen liggen die land-
bouwers, en in het bijzonder 
bieten telers kunnen grijpen.■
Peter Haegeman,
Secretaris-generaal CBB

Minister Crevits lanceert bouw Tiense diffusietoren
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits had twee 
redenen om Tiense Suiker te bezoeken: de 185e ver-
jaardag van de onderneming en de lancering van de 
bouw van een nieuwe diffusietoren. Het was vooral die 
laatste die de aandacht trok.

In de Tiense vestiging dienen de huidige diffusietrommels dringend 
vervangen te worden. Dat is de installatie waar de suiker uit de 

suikerbieten gehaald wordt door het uitlogen met water. De trommels 
zijn 30 tot 40 jaar oud en op het einde van hun levensduur. De 
suikerfabriek vervangt ze nu door een nieuwe diffusietoren, goed voor 
de verwerking van 14.500 ton bieten per dag.

Efficiëntie toren reduceert energie- en 
water  verbruik
Met de bouw van een hoog-innovatieve diffusietoren verloopt het 
productieproces in de toekomst nog efficiënter en energiezuiniger. Het 
unieke ontwerp van de toren leidt tot meer volume en een groter 
contactoppervlak met als gevolg een lager energieverbruik en lagere 
suikerverliezen. Zo zal met deze nieuwe technologie 25 procent minder 
energie verbruikt worden ten opzichte van de oude diffusietrommels. 
Resultaat is 5.744 ton minder CO₂-uitstoot per jaar.

Bij een diffusietoren is er bovendien minder energie en stoom nodig in 
de sap zuivering en verdamping dan bij diffusietrommels. Minder stoom 

betekent minder verbruik van grondwater. Ook wordt het sap uit de 
bieten hergebruikt tijdens het proces. Zo komt men tot een gesloten 
kring loop binnen het diffusieproces en wordt het waterverbruik maxi-
maal gerecupereerd en verder gereduceerd. Het gaat concreet om 
150.000 m³ lager intern waterverbruik. Dit maakt deel uit van de globale 
stra tegie van Tiense Suiker op het vlak van milieu en duurzaam energie-
verbruik.

25 miljoen euro
De investering in de diffusietoren bedraagt maar liefst 25 miljoen voor 
het bedrijf en is van strategisch belang voor de onderneming. Het 
maakt het Tiense Suiker mede mogelijk om competitief te blijven en de 
werkgelegenheid van de honderden medewerkers van de suikerfabriek 
in Tienen te verzekeren. De partners in de landbouw en de toe-
leveranciers krijgen door deze investering ook perspectieven op een 
lange-termijnsamenwerking en een regionale verankering.

Voor de realisatie van dit traject trok Vlaams minister van Economie en 
Inno vatie Hilde Crevits 1 miljoen euro strategische ecologiesteun 
(STRES) uit. Met deze steun verleent de Vlaamse regering extra impulsen 
aan bedrijven die investeren in nieuwe en niet-gestandaardiseerde 
ecologische technologieën die, omwille van hun meerkost en kostprijs, 
nog niet rendabel zijn.

Minister Crevits: ook landbouw niet ver geten
Minister Crevits toonde zich bijzonder opgetogen over het project: “Tienen 
is suiker en suiker is Tienen. De nieuwe diffusietoren is een perfect voorbeeld 
van innovatie om wereldwijd aan de top te blijven. Digitalisering, innovatie 
en duurzaamheid zijn de speerpunten van de relance die we vanuit de 
Vlaamse regering hebben uitgerold in alle sectoren, maar zeker ook in de 
voedingssector die voor ons een zeer belangrijke sector is. Daarom 
ondersteunen we de bouw van deze diffusietoren met 1 miljoen euro. Het 
moet de toekomst van de fabriek in Tienen helpen verzekeren en de 
werkgelegenheid in de regio waar borgen.”

De Minister vermeldde verder dat ze ook het Bieteninstituut niet 
vergeet. Dat kan rekenen op steun vanuit Vlaanderen als praktijkcentrum, 

sinds dit jaar ook met extra middelen om vroeger te kunnen anticiperen 
op ziekten en plagen. “Met 19.000 ha bieten per jaar, blijft de bietenteelt 
belangrijk voor onze akkerbouwsector in Vlaanderen”, verantwoordde 
ze deze beleidskeuze. “Ik ben dan ook blij om vast te stellen dat de 
sector, te weten Subel, CBB, het Bieteninstituut, de KULeuven en ILVO, 
momenteel ook een VLAIO-onderzoeksdossier voorbereidt in het kader 
van de relance-oproep voor VLAIO-landbouwtrajecten. En tot slot 
versterken we ook onze bietenplanters met de relancemiddelen. We 
investeren in de landbouwsector 34 miljoen euro via bedrijfsgerichte 
investeringen, via samenwerkingsprojecten gericht op duurzaam 
water gebruik en digitalisering en via pre-ecoregelingen.”

In haar speech gaf ze verder nog aan met deze inspanningen alle 
schakels van de suikerketen te willen versterken: het onderzoek, de 
boeren én de suikerindustrie. “Sinds de afschaffing van de suikerquota is 
de sector in moeilijke tijden terecht gekomen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat deze teelt een toekomst heeft hier in Vlaanderen. Mijn 
oproep vandaag is dan ook naar jullie allemaal: laat elkaar niet los, heb 
respect voor elkaar, versterk elkaar en zet alle neuzen in dezelfde 
richting, de richting van een duurzame toekomst.”

Achteraf hadden de vertegenwoordigers van de CBB en het Verbond TS 
nog de kans de minister persoonlijk te spreken. Voorzitters Jef Cleiren 
en Jean-Paul Vanelderen wezen Hilde Crevits op de bijzonder moeilijke 
inkomenssituatie waarin de telers beland zijn sinds de afschaffing van 
de quota. Bovendien wordt hun productiekost, bovenop de prijs-
stijgingen van verschillende inputs, nog opgedreven door maatregelen 
rond gewasbeschermingsmiddelen en duurzaamheid. Er werden af-
spraken gemaakt om deze problemen binnenkort verder samen uit te 
diepen en mogelijke oplossingen te bekijken. ■Startschot voor bouw nieuwe diffusietoren

Jef Cleiren en Jean-Paul Vanelderen hebben de uiterst 
moeilijke situatie van de planters sinds de afschaffing van 
de quota aangekaart bij minister Crevits

ACTUALITEIT2

“Allicht goed bedoelde intenties komen 
als een boemerang terug. 
Vooral in de richting van de landbouw.”
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Minister Borsus maakt 1 miljoen euro vrij voor onderzoek naar 
alternatieven voor NNI

In het kader van het Waalse "herstelplan" is op voorstel 
van minister van Landbouw, Willy Borsus, een 
onderzoeksproject geselecteerd dat erop gericht is de 
teeltmethoden aan te passen om het risico op vergeling 
in suikerbieten te verminderen. Dit project maakt deel 
uit van het programma "Onderzoek naar alternatieven 
voor neonicotinoïden" in Wallonië.  

De chemische bestrijding met neonicotinoïden in zaadcoating liet, 
dankzij een systemische en langdurige werking, toe om suikerbieten 

gedurende de hele risicoperiode te beschermen. Vanaf nu zullen 
verschillende complementaire benaderingen moeten worden ge com-
bineerd.

Virale vergeling in suikerbieten wordt overgebracht door bladluizen. 
Vergelingsvirussen veroorzaken opbrengstverliezen, zowel verlies in 
kilogram wortels als verlies in percentage suiker. Men kan de overdracht 
van deze virussen op suikerbieten indijken door de verspreiding van de 
vectoren en de organismen die het virus bij zich dragen, te beheersen of 
te voorkomen. Maar als het virus eenmaal is overgedragen, is er 
momenteel geen manier om het schadelijke effect op de plant te 
stoppen.

Teeltpraktijken (gewasaanleg, gewasbeheer, mengteelt en agrono-
mische maatregelen) kunnen helpen om de risico's van vergeling in 
suikerbieten en opbrengstverliezen te beperken.

De eerste doelstelling van dit project is een beter inzicht te krijgen in 
zowel de dynamiek van de verspreiding en instandhouding van het 
virus in het milieu en de fenologie van bladluizen en nuttige organismen, 
als in de milieu- en landschapsfactoren die vergeling in de hand werken. 
Een tweede doelstelling is het onder de aandacht bregen van nieuwe 
interessante teeltpraktijken die op perceelsschaal kunnen worden 
toegepast om de aantasting door bladluizen, die vectoren zijn van virale 

vergeling, te verminderen. Er zijn inderdaad op landbouwvlak ver-
schillende hefbomen mogelijk om de omgeving vijandig te maken voor 
bladluizen, zoals de combinatie van suikerbieten met andere gewassen 
en de inzaai van soorten die de natuurlijke predatie of camouflage-
effecten stimuleren.

Om virale vergeling in bieten terug te dringen is het toepassen van 
bietengenetica met tolerantie voor virussen, een interessante aanpak. 
Er zijn evenwel minstens drie virussen verantwoordelijk voor de ver-
gelingsziekte, waarvan de dominantie in Wallonië van jaar tot jaar kan 
verschillen. Er zijn dus genetica nodig die op het viruscomplex reageren, 
maar de gevoeligheid van de in de handel zijnde bietenrassen is niet 
gekend. In dit project zullen bestaande en nieuwe genetica worden 
getest en zullen variëteiten worden geïdentificeerd die de effecten van 
virale vergeling kunnen indammen.

Al deze mogelijkheden zullen afzonderlijk worden getest alvorens te 
worden geïntegreerd in een controle- en beschermingsstrategie.

De huidige begroting voor dit project in het kader van het herstelplan 
bedraagt 1 miljoen euro. Gezien de beoogde doelstellingen lijkt het 
erop dat een tijdschema van drie jaar zal worden aangehouden. Met het 
oog op de lancering ervan begin 2022 zal minister Borsus nog dit jaar 
een gedetailleerd onderzoeksproject ter goedkeuring voorleggen aan 
de regering.

CBB kan deze financiële injectie voor toegepast onderzoek alleen 
maar toejuichen. Het is het resultaat van een onderzoeks programma 
opgesteld en voorgelegd door het KBIVB, SUBEL en CBB. Voor bieten
telers is het van cruciaal belang dat ze de vergelingsziekte zo snel 
mogelijk met duurzame middelen kunnen bestrijden, zowel vanuit 
agronomisch als economisch perspectief. ■

Campagneverloop in Oreye
De cichoreicampagne draait op volle toeren. Op het mo-
ment van schrijven, ligt elke kraan tussen twee en vier 
dagen achter, op het schema dat voor de campagne was 
aangekondigd. De data voor het laden die samen met het 
groen licht werden meegedeeld zijn wel correct. De vrij 
gunstige weersomstandigheden en de goede werking 
van de fabriek verklaren het rustige campagneverloop. 
Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen we de 
campagne half december kunnen afronden.

In een paar cichoreihopen werd verrotting vastgesteld. 
Blijf dus op uw hoede. Mochten de temperaturen in 
november stijgen zoals vorig jaar, dan zal het risico nog 
groter worden. In geval van twijfel, verwittig uw 
landbouwkundige en OPCO (0479/124 786).

Zoals verwacht is de gemiddelde opbrengst dit jaar helaas 
vrij laag. Cichorei is een mediterrane plant, die warmte 
nodig heeft. Het teleurstellende resultaat kan worden 
verklaard door het feit dat de gemiddelde temperaturen dit 
jaar onder het normale niveau zijn gebleven. 

Ondertussen richt Europa de schijnwerper op de 
werkzame stof in het herbicide Safari. Uw organisatie 
heeft op de Europese openbare consultatie gereageerd 
en het belang van dit product in de huidige cichoreiteelt 
onderstreept. We zullen u blijven op de hoogte houden 
van de verdere politieke besprekingen hieromtrent.

Aarzel zeker niet om in geval van problemen, 
opmerkingen, vragen,... contact op te nemen met de 
afgevaardigde van uw organisatie in de fabriek op het 
nummer 0479/124 786 of met het secretariaat van de 
organisatie op acdalcq.opco@gmail.com. 
Nog een goede voortzetting van de campagne! ■

OPCO

Cichorei OPCO

SESVANDERHAVE, 
EEN VASTE WAARDE!

→   competitieve prijzen
→   zeer goede opkomstsnelheid
→   uitstekende schieterstolerantie 

KIES VOOR LOKALE ZADEN!

www.sesvanderhave.be 
follow us on       #APassionThatGrows 
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2021 wordt geen groots bietenjaar!
ISCAL – Coco Vlaanderen

2021 zal geen groots suikerbietjaar worden – met een verwachte op-
brengst van gemiddeld 75 ton/ha (ont kopte bieten) à 17,10% suiker-

gehalte vallen we terug op het niveau van 2016 en 2010. Het uiteinde-
lijk financieel resultaat zal wellicht opnieuw op een “break-even” 
uitdraaien waarbij de inkomsten juist of amper de pro ductie kosten 
dekken.

Voor 2022 zijn er betere perspectieven (op voorwaarde dat de teelt dan 
wel meewil). Laat ons optimistisch blijven door de opbrengst te 
voorspellen op basis van het tienjarig gemiddelde. Met 79 ton à 17,6% 
suikergehalte én de door Iscal verwachte gestegen suikerverkoopprijs 
van 450 euro/ton, zou 2022 perspectief geven op het realiseren van een 
arbeidsinkomen. Blijft wel de vraag hoe de sterk gestegen onkosten 
voor o.a. gewasbescherming én bemesting dit arbeidsinkomen zullen 
aanvreten. Nog dit najaar zal hierover met Iscal het gesprek aangegaan 
worden. 

Ondertussen zijn we ongeveer halfweg de campagne. In het receptie-
gebouw blijft permanente waakzaamheid geboden om elke on-
geregeld heid zo snel als mogelijk op te merken en dan, zo mogelijk, 
on middellijk bij te sturen. Ongeregeldheden kunnen of hebben zich 
gemani festeerd bij het wassen van de bieten, bij het nemen van het 
onderstaal, bij het wegen en bij de voorbereiding van én het meten van 
het suikergehalte. 

Grove ongeregeldheden zijn nog het minst gevaarlijk. Deze worden 
onmiddellijk opgemerkt. Zo bijvoorbeeld het blokkeren van een Par-
mentière waarbij twee stalen bij elkaar gevoegd worden en een verdere 
individuele analyse onmogelijk wordt. Beide stalen krijgen dan het 
gemiddelde resultaat van de andere dagleveringen van deze planters.

Het zijn vooral de sluipende ongeregeldheden die niet steeds direct 
kunnen worden opgemerkt die ons waakzaam houden: stukjesverlies 
her en der, afwijkende tarrering van weegtoestellen, onjuiste registraties 
of onjuiste afronding van resultaten, ook foutieve menselijke hande-
lingen, enz … allen op het eerste zicht “onbenullige” afwijkingen (en dat 
zijn ze dikwijls ook) maar die, als men ze samentelt, tot onder-
gewaardeerde resultaten kunnen leiden.  

De fabrikant wordt hierover systematisch aangesproken met de vraag 
het nodige te doen om deze ongeregeldheden te voorkomen en het 
tarrapersoneel hierop te wijzen, maar blijkbaar lukt dit niet steeds of zijn 
de installaties van die aard dat een feilloze werking ervan bij voorbaat is 
uitgesloten. Hieruit moeten zeker lessen getrokken worden!

Tiense Suiker – Verbond Suikerbietplanters
Ook hier vordert de campagne met rasse schreden. De verwachting van 
TS is een gemiddeld rendement van 84 ton/ha (volledige bieten) à 
16,9% suikergehalte. Dit ligt ongeveer op het niveau van de voorbije 
twee jaar.

In tegenstelling tot bij Iscal kan hier geen inschatting gemaakt worden 
van de omzet/ha. De gemiddelde aankoopprijs zal gebaseerd zijn op de 
gemiddelde Europese verkoopprijs voor onze regio (B, D, FR en NL) 
vanaf oktober 2021 t.e.m. februari 2022. Sinds 29 oktober kennen we de 

prijs van september 2021 (399 euro/ton) … het is dus nog wachten tot 
einde maart vooraleer de aankoopprijs zal gekend zijn, waarna TS/SZ 
nog moet beslissen over het al dan niet toekennen van een “prijs-
supplement”. Voor 2022 blijft het koffiedik kijken. De markt-
vooruitzichten zijn alleszins positief zodat betere prijzen (hopelijk) in 
het verschiet liggen …

Ook in tegenstelling met Iscal kan vermeld worden dat de receptie van 
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Participatie in Sopabe-T
Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor de ledenkringen van 
Sopabe-T die zullen doorgaan in januari 2022. Voor het werkgebied van 
het Verbond Suikerbietplanters worden er drie vergaderingen gepland: 
10/01 in Glabbeek (zaal Glazuur), 11/01 in Tongeren (zaal Concordia) en 
12/01 voor de planters van het Pajottenland (plaats nog vast te stellen). 

Het bestuur van het Verbond Suikerbietplanters evalueerde tijdens haar 
laatste bestuursraad de pro’s en contra’s van het huidige partici patie-
systeem en de vraag tot verdere participatie (omzetting in SZ-aandelen) 
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overtuigd dat, wil de Belgische suikerbietteler straks nog iets te zeggen 
hebben, het absoluut noodzakelijk is in te gaan op het aanbod van de 
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Deze coöperatie is meerderheidsaandeelhouder van SZ en, door onze 
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haar positie. En, zegt het bestuur erbij, mocht deze verdere participatie 
de verwachtingen toch niet inlossen, dan kan de samenwerking nog 
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Het bestuur stelde wel vast dat zeer veel planters misnoegd zijn over de 
huidige gang van zaken, en in het bijzonder m.b.t. het suiker biet-
prijsbeleid van de voorbije jaren. Dit uit zich o.a. in het aantal uitstappers 
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en vooral in het gebrek aan interesse om productierechten van stoppers 
over te nemen en/of bijkomende bietcontracten af te sluiten. Het 
bestuur vraagt daarom een sterk signaal van de Tiense Suikerraffinaderij 
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Het bestuursorgaan Sopabe-T legt nu de grote lijnen van de 
vergaderingen vast. Ter voorbereiding zorgt een artikelenreeks, gestart 
in de vorige editie van De Bietplanter, voor de nodige achter-
grondinformatie (van waar komen we?) en wordt nauwgezet de 
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Elke planter zal voor de kringvergaderingen rond de jaarwisseling per 
post een persoonlijke uitnodiging ontvangen. ■

Eric Van Dijck

In dit artikel geen dagresultaten m.b.t. de campagnes –  op het ogenblik dat deze Bietplanter in uw bus zit zouden deze reeds 
lang achterhaald zijn. U kan alles volgen op onze nieuwe website http://www.suikerbiet.eu
Via de website kan u ook contact met ons nemen, eventueel een klacht indienen over een analyseresultaat, meer info vragen of, 

waarom niet, ons foto’s doorsturen van het rooien, laden, … van uw bieten!  

Planters maken hun rekening…
De voorbije weken kropen heel wat planters in hun pen om 
hun ongerustheid uit te drukken over de toekomst van de 
teelt. Het tij moet dringend gekeerd om een verontrustende 
uitstroom uit de teelt te voorkomen! 
Hierna enkele van deze opinies:

Beste,

Gelieve de basisprijs van 29,84 te herbekijken -  aan deze prijs is het 
bieten produceren tegen kostprijs!

Volgende zaken zijn gestegen:
- Pachten van de landbouwgronden.
- Sproeistoffen ongeveer 15 procent.
- Meststoffen prijs maal 4 ongeveer 620 euro per ton.
- Brandstof verdubbeld.
- Loonwerken rooien.
- Aankoop landbouwmachine.

Mijn kostprijs van de teelt bieten voor 2022 ligt op 2.300 euro/ha.
Als je 75 ton bieten in de polder hebt aan ongeveer 35 euro/ton, is dat 
een nettosaldo van 2.625 euro - winst = 325 euro per ha. 
Met die winst is het niet meer verantwoord om bieten te telen, gelieve 
de basisprijs te herbekijken. 
Op ons bedrijf is de bietenteelt het minst winstgevend de laatste 
jaren. Met deze voorwaarden zullen we genoodzaakt zijn om de 
oppervlakte drastisch te verminderen.

Beste,

Ik kan moeilijk begrijpen waarom de prijs van de bieten die wij 
leveren niet verder omhoog kan. We zien momenteel een tekort aan 
suiker in Europa, torenhoge prijzen voor suiker, en voor ons als boer 
met moeite kostendekkend.

Er wordt een meerprijs van 1,37 euro per ton bieten voorgesteld, en 
deze is zelfs onvoldoende om de meerkost aan meststoffen alleen al 
te dekken.

Vanaf 2022 zal de kostprijs fors stijgen door meststof, maar ook door 
gewasbescherming, pacht en duurdere machines, brand stof,... Het 
zal mij ook niet verwonderen dat de loonwerkers hun prijzen zullen 
omhoogtrekken.

Graag zien wij dan ook een prijs waarvan wij als boer kunnen blijven 
bestaan. In alle sectoren vandaag is de prijs voor de boer laag. De 
verdere schakels in de keten verdienen veel meer.
Waarom kan dit niet meer verdeeld worden?!

Je kan dit zien vandaag alleen al aan wie er nog landbouwgrond 
koopt, ja juist de industrie.
Spijtig dat dit zover is kunnen komen.

Maar dit ter zijde hopen wij toch dat de suikerfabriek voldoende in 
gesprek kan gaan met de planters om toch een waardevol inkomen 
te halen!?

Dit moest eens van het hart.

Hopelijk zullen we een veel betere prijs krijgen, gezien we de laatste 
jaren bieten telen met een heel kleine marge. Met de hoge 
kostprijsstijging in het vooruitzicht zal er toch een betere prijs moeten 
uitbetaald worden voor volgende  teeltjaar. 
De schrijver verwijst naar een artikel uit het Nieuwsblad met de 
titel “Nooit geziene prijsstijging: er is een groot tekort aan suiker 

en dat zal ook de consument voelen”.

Prijsstijging op de Europese markt
In de EU bedroeg de gemiddelde witte suikerprijs (af 
fabriek - langetermijncontracten) die door het Prijzen-
observatorium van de EU werd gepubliceerd in 
september 2021, 408 euro/ton, hetzij 6 euro/ton meer 
dan de maand ervoor. Voor het eerst sinds 2017 ligt de 
gemiddelde prijs hoger dan de vroegere EU-referentie-
prijs van 404 euro/ton.

De prijsevolutie per regio:
- Oost- en Noord-Europa: 396 euro/ton (394 euro/ton in augustus 

2021);

- West-Europa (BE, FR, NL, DE): 399 euro/ton (393 euro/ton in augustus 
2021);

- Middellandse-Zeegebied: 469 euro/ton (462 euro/ton in augustus 
2021).

Eerste helft van 2021: korte termijn goed 
voor 9,3% van totale verkoop
DG AGRI heeft ook de voorlopige maandelijkse EU-kortetermijnprijzen 
(af fabriek) voor januari tot en met juni 2021 bekendgemaakt. Hieruit 
blijkt dat gemiddeld 9,3% van de totale maandelijks verkochte 
hoeveelheden werd verkocht op basis van kortetermijncontracten. In 

deze zes maanden bedroeg de kortetermijnprijs in de EU gemiddeld 
421 euro/ton, een stijging van 420 euro/ton in januari 2021 tot 424 
euro/ton in juni 2021. Voor dezelfde periode blijkt uit de prijzen van 
Platts dat de gemiddelde spotprijs (geleverd; transportkost inbegrepen) 
voor West-Europa 469 euro/ton bedroeg, hetgeen betekent dat de 
kortetermijnprijzen in de EU (af fabriek) volledig in overeenstemming 
waren met de door Platts gerapporteerde spotprijzen (geleverd).

Voor de laatste week van oktober 2021 bedroegen de spotprijzen voor 
suiker: 560 euro/ton geleverd voor West-Europa en 593 euro/ton 
geleverd voor mediterraan Europa. ■



Verschillende velden in België kampen met problemen rond wortelziekten. Deze 
worden vaak pas zichtbaar laat in het seizoen of bij de rooi. Afhankelijk van de 
soort ziekte zijn er verschillende factoren waarop gelet kan worden om in de toe-
komst infecties te minimaliseren. Pas wanneer u de ziekten kent en herkent, kan u 
op een gepaste manier reageren. Hieronder volgt een overzicht van de meest 
voorkomende wortelziekten in België.  
 
 

Rhizomanie 
 
Rhizomanie is een ziekte dat wordt veroorzaakt door een virus, Beet necrotic yellow vein virus 
(BNYVV), dat behoort tot de groep van de benyvirussen. Het virus wordt overgedragen door de 
bodemschimmel, Polymyxa betae, die in alle bietenstreken aanwezig is. Rhizomanie overleeft in de 
bodem waar hij de wortels van de biet aantast. Het virus vermeerdert zich in de wortel waar het de 
circulatie in de vaatbundels verhindert en daardoor de groei van de wortel verstoort.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizomanie? 
De penwortel zal insnoering vertonen en een ongeordende ontwikkeling van wortelhaartjes die 
een wortelbaard vormen. De vaatbundels van de wortel zijn bruin en in het ergste geval kan wor-
telrot optreden. Aangetaste planten kunnen een versnelde verwelking vertonen en een vertraagde 
groei. Een typisch symptoom is de lichtgroene verkleuring van de bladeren die in de velden ver-
schijnen, in vlekken, banden, of individuele planten. Deze worden ‘blinkers’ genoemd. Dit komt 
door de verstoring van de vaatbundels door het virus. De bladeren van de aangetaste plant zijn 
smal en langwerpig met een rechtopstaande stand. Soms blijft het blad groen maar is gekroesd. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Rhizomanie komt vooral voor op velden met een hoge pH en een hoog gehalte aan calcium. Ook 
een hoge watertafel en irrigatie zullen de ziekte bevorderen. Alle bietenrassen zijn vandaag rhizo-
manietolerant (of resistent), maar sommige agressieve virusstammen hebben deze resistentie 
doorbroken. Daarom hebben verschillende zaadhuizen rhizomanietolerante rassen ontwikkeld die 
twee resistentiegenen bevatten. Deze kunnen de gevolgen na een aantasting door een agressieve 
stam beperken. Voor meer informatie kan u terecht bij het KBIVB.  
 
Impact op de opbrengst? 
De opbrengstverliezen die door rhizomanie veroorzaakt worden, kunnen sterk oplopen zowel voor 
wortelgewicht en suikergehalte. Bij optimale condities van de pathogeen kunnen de financiële 
verliezen oplopen tot meer dan 60%. 
 

Rhizoctonia bruinwortelrot 
 
Rhizoctonia bruinwortelrot wordt veroorzaakt door de grond gebonden schimmel Rhizoctonia 
solani. Er bestaan verschillende anastomesegroepen van Rhizoctonia solani, elk met zijn eigen 
waardplanten. De anastomosegroep AG 2-2 IIIB veroorzaakt wortelrot bij bieten. De waardplanten 
van deze specifieke groep van Rhizoctonia solani zijn onder andere bieten, maïs, raaigras, … en 
heeft daarnaast ook verschillende waardonkruiden. Ter info: Een infectie met Rhizoctonia solani kan 
ook voorkomen in de aardappelteelt. Echter, de schimmel Rhizoctonia solani  behorende tot de 
anastomosegroep AG 2-2 IIIB infecteert bieten, maar niet uw aardappelen. Beide schimmels beho-
ren namelijk tot een andere groep. 

 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia bruinwortelrot? 
De aantasting begint meestal met verrotting van de kop of via de aanwezigheid van rotte vlekken 
op het oppervlak van de wortel. Dit kan al zichtbaar zijn vanaf eind juni. De rotte zones hebben een 
uitgesproken bruinzwarte kleur. Bij zware aantasting kan de biet vernietigd worden van de punt 
tot aan de kop, waarna het bladstelsel snel kan uitdrogen. De kop kan ook scheuren en soms zeer 
diepe groeven vertonen. De ziekte komt dikwijls voor in haarden. 

 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een korte rotatie met maïs en raaigras dient vermeden te worden. Een verdichting van de grond 
door te werken in ongunstige omstandigheden kan een infectie met rhizoctonia stimuleren. Is 
daarnaast de bodemvochtigheid en temperatuur in het voorjaar ook nog eens hoog, dan worden 
de ideale omstandigheden gecreëerd voor rhizoctonia bruinwortelrot. Voor het inwerken van 
teeltresten of groenbedekkers kiest u best voor een goede oppervlakkig bodembewerking want 
een slechte afbraak van deze residu’s kan de ontwikkeling van rhizoctonia stimuleren. Tot slot kiest 
u best voor een dubbeltolerant rhizomanie-rhizoctonia ras. Verschillende zaadfirma’s verkopen 
dubbeltolerante rassen en deze collectie wordt ook elk jaar aangevuld met nieuwe rassen. Voor 
meer informatie hieromtrent kan u altijd terecht bij het KBIVB. 
 
Impact op de opbrengst? 
Sterk aangetaste bieten zullen gerekend worden als tarra waardoor velden met een zeer zware 
aantasting volledig verloren kunnen gaan.  
 

 
 
 

 

Wortelziekten correct leren herkennen om infecties in de toekomst te minimaliseren 
                Eline VANHAUWAERT & André WAUTERS (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Symptomen van een rhizomanie infectie. Insnoeringen van de penwortel en de typische wortelbaard 
zijn zichtbaar op de foto’s bovenaan. De foto onderaan is genomen op ons proefveld waar verschil-
lende rassen, met en zonder een tweede resistentiegen tegen rhizomanie, gezaaid zijn in rijen. De 
bieten met lichtgroene bladeren bevatten het tweede resistentiegen niet. 

Verrottingssymptomen als gevolg van rhizoctonia bruinwortelrot infectie. De aantasting kan begin-
nen met rotte vlekken op het oppervlak van de wortel of met verrotting van de kop. Plekken van bie-
ten met uitgedroogde bladeren kunnen zichtbaar zijn op het veld. 
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Een korte rotatie met maïs en raaigras dient vermeden te worden. Een verdichting van de grond 
door te werken in ongunstige omstandigheden kan een infectie met rhizoctonia stimuleren. Is 
daarnaast de bodemvochtigheid en temperatuur in het voorjaar ook nog eens hoog, dan worden 
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Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 
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Suikermarkt : de prijs in de wereld en 
in Europa bevestigen hun herstel 

De stocks op de Europese markt zijn heel laag en de 
wereldmarkt herstelt zich duidelijk   
De suikervoorraden in Europa zijn extreem laag en de verwachte productie ligt op het 
niveau van de Europese consumptie. De beschikbaarheid van suiker is dus heel beperkt en 
zal dat blijven voor 2022. De verkoopprijs van suiker binnen Europa is daar het beste bewijs 
van en de prijs voor de klant die tot nu gewacht heeft, bevindt zich ver boven de 500 €/ton.   

Waar de verkoop tot voor kort geremd werd door de onzekerheid over de consumptie en 
de productie, zien we nu dat Europa opnieuw netto importeur van suiker zal worden in 
2022. Dat wil zeggen dat de wereldmarkt een deel van de Europese markt zou moeten 
bevoorraden. Zoals in alle economische sectoren, is het transport per schip van deze suiker 
moeilijk en kostelijk, wat de waarde van onze in Europa lokaal geproduceerde bietsuiker 
sterkt ondersteunt.  

Op het einde van het verkoopsjaar, dekte de 
suikervoorraad in Europa minder dan een 
maand consumptie ! 
 
Op de wereldmarkt van suiker kennen we een volgehouden herstel na een heel moeilijke 
periode. De wereldmarkt bevestigt haar stijging. De productie in Brazilië blijft verder onder 
de verwachtingen en de hoge prijs van de olie ondersteunt de prijs van de bio-ethanol. Alle 
grondstoffen kennen momenteel hoge prijzen. Voor de bietsuiker uit Europa stijgt de prijs 
des te meer omdat we opnieuw netto invoerder van suiker zijn en de transportkost om 
suiker van de wereldmarkt naar Europa te brengen heel hoog is geworden. En we spreken 
dan nog niet over de koolstofvoetafdruk van dat transport, het waterverbruik van suikerriet 
en de sociale en milieu-omstandigheden waarin suikerriet geproduceerd wordt aan de 
andere kant van de oceaan en die op hun toekomst zullen wegen.    

 

Contract 2022 : minimumprijs, 
flexibele hoeveelheid en continuïteit 

Minimumprijs voor de volledige contracthoeveelheid 
De minimumprijs is van toepassing op de volledige hoeveelheid bieten binnen contract. 
100 % van de bieten binnen basiscontract en bijkomend contract genieten op die manier 
van een minimumprijs. De bietenprijs zal stabiel zijn tot een door Europa gerapporteerde 
suikerprijs van 420 €/t. Boven deze suikerprijs zal de bietenprijs automatisch stijgen.  

Een flexibel en van jaar tot jaar gegarandeerd 
contract, onderhandeld met uw 
vertegenwoordigers ! 
 
Het prijssupplement blijft mogelijk en komt bovenop de bietenprijs afhankelijk van de 
suikerprijs. Elk jaar werd een supplement met uw vertegenwoordigers besproken en 
toegepast dat schommelde tussen 2,2 en 5,3 €/t. Alle andere parameters van het contract 
en de controle van uw leveringen worden zoals steeds besproken en bepaald in overleg met 
uw vertegenwoordigers. Dit is een garantie van continuïteit en een verzekering dat de hele 
keten kan meegenieten van het herstel van de markt.  

De landbouwkundige dienst   
 

 

 

 

Een professionele dienst toegewijd aan de 
bieten en de cichorei, uw vertrouwd contact 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En vooral, wij stellen u een ploeg landbouwkundigen en administratieve medewerkers ter 
beschikken die zich volledig concentreren op de bieten en de cichorei. Zij begeleiden u 
doorheen het hele jaar met als enige doelstelling u het werk gemakkelijker te maken en u 
zo goed mogelijk te adviseren in uw belang. 

En de teelttechniek in dit alles ? 
De suikerbiet, dat is… 

 Een hoofdteelt in de rotatie die u toelaat uw inputs tijdens de hele teeltrotatie te 
beheren zonder belangrijke impact op uw bodemstructuur. 

 Een toegang tot hoog kwalitatieve grondstoffen: pulp en staartjes zonder 
tussenpersoon (handelaar) en schuimaarde, rijk aan organische stof voor uw 
bodemvruchtbaarheid. 

Een onmisbare teelt in uw teeltrotatie en een 
toegang tot de pulpmarkt 

 
 Een diepe wortel die minerale stikstof uit de diepe ondergrond gebruikt 

(reststikstof) en die u helpt stikstofverliezen te beperken. 
 Een robuuste teelt die zijn waarde en stabiliteit bewezen heeft bij gematigde 

droogte of wateroverlast zoals we de laatste jaren gekend hebben. 
 Een heel efficiënte plant om CO2 op te 

nemen en een echte zuurstoffabriek, 
stevige argumenten om de landbouw 
te verdedigen en het startpunt voor 
onze activiteiten rond  « carbon 
farming » om uw inspanningen voor 
duurzaamheid te waarderen.  

 Een gekende teelttechniek en zeer goed machinepark zijn sleutelelementen om uw 
oogst tot een goed einde te brengen en de jaarrisico’s te beperken.  

 Een heel performante genetica en onderzoek die u een suikerproductie per hectare 
vooropstellen maar ook toleranties of resistenties tegen verschillende ziektes: een 
onmisbare hulp voor de landbouw van de toekomst. 

Een onderzoeksinstelling voor de bieten, KBIVB, 
gefinancierd door en voor de sector 

De Tiense Suikerraffinaderij 
LATEN WE BIETEN ZAAIEN IN 2022 !  



Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 

Rhizoctonia violetrot 
 
Rhizoctonia violetrot wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidium purpureum, of ook wel 
Rhizoctonia violacea genoemd, dat voorkomt in de grond. De ziekte is minder frequent dan rhizoc-
tonia bruinwortelrot. Helicobasidium purpureum heeft verschillende waardplanten in de onkrui-
den en teeltgewassen (bieten, maïs, luzerne, …) en komt pleksgewijs voor in het veld.  
 
Wat zijn de typische symptomen van rhizoctonia violetrot? 
Het is een ziekte die pas laat zichtbaar wordt in het seizoen, vaak pas bij de rooi. Bij een aantasting 
worden er paarse tot bruinrode oppervlakkige plekken gevormd op de wortel. De aantasting be-
gint meestal aan de onderkant van de wortel waar een wit mycelium waargenomen kan worden. 
De verrotting blijft oppervlakkig, behalve indien er zich secundaire verrottingen ontwikkelen die 
dieper in de wortel dringen. De bladeren zullen uiteindelijk verwelken. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Er bestaan geen tolerante rassen tegen rhizoctonia violetrot. Bij voorkeur kan er vroeg gerooid 
worden om de ontwikkeling van de schimmel, die laat in het seizoen verschijnt, te beperken. 
Vooral bodems rijk aan calcium met neutrale of hoge pH die regelmatig organisch worden bemest 
met een hoog C/N verhouding, kunnen gevoelig zijn aan rhizoctonia violetrot. Dit in combinatie 
met een hoge grondvochtigheid, zijn de meest gunstige factoren voor Helicobasidium purpureum. 
 
Impact op de opbrengst? 
Beperkte invloed op opbrengst en kwaliteit zolang de ziekte oppervlakkig blijft. 

Aphanomyces 
 
Aphanomyces cochlioides is een schimmel dat meerdere jaren kan overleven in de bodem. Ook 
deze schimmel heeft verschillende waardplanten zoals bieten en spinazie. 
 
Wat zijn de typische symptomen van Aphanomyces? 
Bij een aantasting is er een oppervlakkige, sponsachtige zwarte verrotting zichtbaar op de wortel. 
Vaak zijn scheuren of diepere kloven zichtbaar. De wortel kan sterk ingesnoerd zijn. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Vooral warme en vochtige bodems zullen de ontwikkeling van Aphanomyces bevorderen. Daarom 
zijn een goede afwatering en een teeltrotatie waarbij spinazie, voeder- of rode biet niet worden 
meegenomen belangrijk om infecties in de toekomst te beperken. 
 
Impact op de opbrengst? 
Rotte bieten zullen beschouwd worden als tarra in de suikerfabriek. 
 

Stengelaaltje 
 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een nematode dat 8 tot 10 jaar kan overleven in de bodem. 
Aantastingen door deze nematode zijn eerder zeldzaam in België. Het aaltje zal vanuit de grond 
naar de bietenkop migreren in een film van water en het bovenste deel van de wortel binnendrin-
gen. Het stengelaaltje heeft verschillende waardplanten zoals aardappelen, haver, ui, bonen, tuin-
bonen en gele mosterd. 
 
Wat zijn de typische symptomen van het stengelaaltje? 
Bij jonge planten is er vervorming en zwelling van de stengels en bladvervormingen zichtbaar. 
Meestal treden de symptomen later in het seizoen op. Dit is zichtbaar onder de vorm van kurk-
achtige vlekken op de bietenkoppen. Soms zijn diepere scheuren waarneembaar. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een late zaai en een rotatie waarbij de waardplanten worden vermeden, kan een infectie met het 
stengelaaltje beperken. De waardplanten van het stengelaaltje zijn onder andere aardappelen, 
haver, ui, bonen, tuinbonen en gele mosterd. 
Het stengelaaltje zal zich maximaal kunnen ontwikkelen bij lage temperaturen in mei en juni en in 
vochtige gronden. 
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst kan groot zijn door snelle afrotting van geoogste bieten. 
 
 

 
Boorgebrek 
 
Wat zijn de typische symptomen van boorgebrek? 
De hartbladeren blijven klein, worden geel en vervolgens zwart. Er worden necrotische bruine 
vlekken op de bladstelen gevormd. Ook de oudere bladeren zullen verwelken en afsterven. De 
bietenkoppen zullen zwart worden en daarna beginnen rotten. Deze verrotting zal zich versprei-
den in de biet. Op de zwarte bietenkoppen kan er hergroei van nieuwe bladeren zichtbaar zijn. 
Boorgebrek zal in het veld voorkomen in specifieke zones. 
 
Hoe reageren om infecties in de toekomst te beperken? 
Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen voor gronden met een laag boorgehalte 
(<0,50 mg/kg grond). Een toediening van boor moet gebeuren via een bladbespuiting ten laatste 
vóór het sluiten van de rijen.  Boorgebrek kan zichtbaar worden op percelen na een droge periode 
en waar een onregelmatige bekalking (in de overlappingszones) heeft plaatsgevonden.  
 
Impact op de opbrengst? 
Impact op de opbrengst is zowel kwantitatief als kwalitatief.  

Symptomen van aantasting van het stengelaaltje. Kurkachtige vlekken met diepere scheuren zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto’s links.  

Symptomen van Aphanomyces. Insnoering van de wortels en scheuren op de wortels zijn zichtbaar. Symptomen van boorgebrek. Zwart worden van het hart van de biet en de bladeren. 

Symptomen gelinkt aan de ontwikkeling van rhizoctonia violetrot. De verrotting blijft oppervlakkig 
onder de vorm van paarse tot roodbruine  plekken. 
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Suikermarkt : de prijs in de wereld en 
in Europa bevestigen hun herstel 

De stocks op de Europese markt zijn heel laag en de 
wereldmarkt herstelt zich duidelijk   
De suikervoorraden in Europa zijn extreem laag en de verwachte productie ligt op het 
niveau van de Europese consumptie. De beschikbaarheid van suiker is dus heel beperkt en 
zal dat blijven voor 2022. De verkoopprijs van suiker binnen Europa is daar het beste bewijs 
van en de prijs voor de klant die tot nu gewacht heeft, bevindt zich ver boven de 500 €/ton.   

Waar de verkoop tot voor kort geremd werd door de onzekerheid over de consumptie en 
de productie, zien we nu dat Europa opnieuw netto importeur van suiker zal worden in 
2022. Dat wil zeggen dat de wereldmarkt een deel van de Europese markt zou moeten 
bevoorraden. Zoals in alle economische sectoren, is het transport per schip van deze suiker 
moeilijk en kostelijk, wat de waarde van onze in Europa lokaal geproduceerde bietsuiker 
sterkt ondersteunt.  

Op het einde van het verkoopsjaar, dekte de 
suikervoorraad in Europa minder dan een 
maand consumptie ! 
 
Op de wereldmarkt van suiker kennen we een volgehouden herstel na een heel moeilijke 
periode. De wereldmarkt bevestigt haar stijging. De productie in Brazilië blijft verder onder 
de verwachtingen en de hoge prijs van de olie ondersteunt de prijs van de bio-ethanol. Alle 
grondstoffen kennen momenteel hoge prijzen. Voor de bietsuiker uit Europa stijgt de prijs 
des te meer omdat we opnieuw netto invoerder van suiker zijn en de transportkost om 
suiker van de wereldmarkt naar Europa te brengen heel hoog is geworden. En we spreken 
dan nog niet over de koolstofvoetafdruk van dat transport, het waterverbruik van suikerriet 
en de sociale en milieu-omstandigheden waarin suikerriet geproduceerd wordt aan de 
andere kant van de oceaan en die op hun toekomst zullen wegen.    

 

Contract 2022 : minimumprijs, 
flexibele hoeveelheid en continuïteit 

Minimumprijs voor de volledige contracthoeveelheid 
De minimumprijs is van toepassing op de volledige hoeveelheid bieten binnen contract. 
100 % van de bieten binnen basiscontract en bijkomend contract genieten op die manier 
van een minimumprijs. De bietenprijs zal stabiel zijn tot een door Europa gerapporteerde 
suikerprijs van 420 €/t. Boven deze suikerprijs zal de bietenprijs automatisch stijgen.  

Een flexibel en van jaar tot jaar gegarandeerd 
contract, onderhandeld met uw 
vertegenwoordigers ! 
 
Het prijssupplement blijft mogelijk en komt bovenop de bietenprijs afhankelijk van de 
suikerprijs. Elk jaar werd een supplement met uw vertegenwoordigers besproken en 
toegepast dat schommelde tussen 2,2 en 5,3 €/t. Alle andere parameters van het contract 
en de controle van uw leveringen worden zoals steeds besproken en bepaald in overleg met 
uw vertegenwoordigers. Dit is een garantie van continuïteit en een verzekering dat de hele 
keten kan meegenieten van het herstel van de markt.  

De landbouwkundige dienst   
 

 

 

 

Een professionele dienst toegewijd aan de 
bieten en de cichorei, uw vertrouwd contact 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En vooral, wij stellen u een ploeg landbouwkundigen en administratieve medewerkers ter 
beschikken die zich volledig concentreren op de bieten en de cichorei. Zij begeleiden u 
doorheen het hele jaar met als enige doelstelling u het werk gemakkelijker te maken en u 
zo goed mogelijk te adviseren in uw belang. 

En de teelttechniek in dit alles ? 
De suikerbiet, dat is… 

 Een hoofdteelt in de rotatie die u toelaat uw inputs tijdens de hele teeltrotatie te 
beheren zonder belangrijke impact op uw bodemstructuur. 

 Een toegang tot hoog kwalitatieve grondstoffen: pulp en staartjes zonder 
tussenpersoon (handelaar) en schuimaarde, rijk aan organische stof voor uw 
bodemvruchtbaarheid. 

Een onmisbare teelt in uw teeltrotatie en een 
toegang tot de pulpmarkt 

 
 Een diepe wortel die minerale stikstof uit de diepe ondergrond gebruikt 

(reststikstof) en die u helpt stikstofverliezen te beperken. 
 Een robuuste teelt die zijn waarde en stabiliteit bewezen heeft bij gematigde 

droogte of wateroverlast zoals we de laatste jaren gekend hebben. 
 Een heel efficiënte plant om CO2 op te 

nemen en een echte zuurstoffabriek, 
stevige argumenten om de landbouw 
te verdedigen en het startpunt voor 
onze activiteiten rond  « carbon 
farming » om uw inspanningen voor 
duurzaamheid te waarderen.  

 Een gekende teelttechniek en zeer goed machinepark zijn sleutelelementen om uw 
oogst tot een goed einde te brengen en de jaarrisico’s te beperken.  

 Een heel performante genetica en onderzoek die u een suikerproductie per hectare 
vooropstellen maar ook toleranties of resistenties tegen verschillende ziektes: een 
onmisbare hulp voor de landbouw van de toekomst. 

Een onderzoeksinstelling voor de bieten, KBIVB, 
gefinancierd door en voor de sector 

De Tiense Suikerraffinaderij 
LATEN WE BIETEN ZAAIEN IN 2022 !  

Mededeling Tiense Suikerraffinaderij
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De participatie voortzetten: wat zijn de volgende etappes?
In de loop van de maand januari zullen de leden van 
SOPABE-T zich moeten uitspreken over de voortzetting 
en zelfs de versterking van het investeringsproject in 
Südzucker en, parallel daarmee, het samen werkings-
project met de Zuid-Duitse planterscoöperatieve SZVG. 
In dit artikel lichten we toe waarin de afronding van dat 
dubbel project precies bestaat.

De grote principes van investering en 
samenwerking
Begin 2019 werd beslist een investerings- en samenwerkingstraject op 
te starten. Drie deeltrajecten liggen aan de basis daarvan.

Het eerste is het uitbouwen van een de participatie van de planters van 
Tiense Suiker in het kapitaal van Südzucker, de Duitse moeder-
maatschappij van Tiense Suiker. Dat gebeurt door de aankoop van 
Südzucker-aandelen met de eerste helft van de inmiddels terugbetaalde 
converteerbare obligatieleningen van SOPABE-T aan Tiense Suiker. Onze 
participatie is zeker bescheiden, maar het gaat wel over Südzucker, de 
eerste Europese suikergroep. Ze is solide, gediversifieerd, beurs-
genoteerd en steunt op aandeelhouders die overwegend uit de land-
bouw komen.

Het tweede deeltraject is een steeds verdere integratie van SOPABE-T in 
de structuren van de meerderheidsaandeelhouder SZVG, de Zuid-
Duitse vennootschap voor bietenparticipatie, en dus in feite de evenknie 
van SOPABE-T. Hiermee versterkt en vervoegt SOPABE-T de Duitse 
planters die vandaag al ongeveer 60% van het Südzucker-kapitaal in 
handen hebben.

Het derde en laatste luik van het traject is een concreet gevolg van het 
tweede. Duitse en Belgische bietplanters zullen samen in de bestuurs-
structuren van SZVG zetelen en met één enkele stem spreken tegenover 
het management en op de Algemene vergaderingen van Südzucker.

Een project in vier etappes
De investering en samenwerking gebeurt stapsgewijze en wordt daarbij 
telkens belangrijker en intenser. Ze kan opgedeeld worden in vier fasen. 
De eerste twee werden al uitgevoerd, nadat de SOPABE-T ledenkringen 
daartoe in 2019 groen licht gaven. Of ook de laatste twee aangevat 
worden, moet nu, in januari 2022, beslist worden.

We nemen u hieronder mee doorgeen die verschillende fasen.
De eerste fase sloeg op het jaar 2020. Daarin werden vooreerst 
Südzucker-aandelen gekocht. SOPABE-T is eigenaar van de aandelen. 
Het stemrecht in de Algemene vergadering van Südzucker dat ermee 
verbonden is, kon SOPABE-T vrijelijk uitoefenen. Tegelijkertijd kregen de 

Belgische planters twee waarnemers binnen de Toezichtsraad van 
SZVG. Die Toezichtsraad is de Duitse naam voor het bestuursorgaan van 
een vennootschap en dus vergelijkbaar met de Belgische Raad van 
bestuur.

De tweede fase situeerde zich in 2021. SOPABE-T investeerde verder in 
Südzucker. Er waren echter twee belangrijke veranderingen te noteren. 
Ten eerste, engageerde SOPABE-T zich ertoe mee te stemmen met SVZG 
in de Algemene Vergadering van Südzucker. Hierdoor kon het zich 
aansluiten bij de bijna 60% aandelen die SZVG bezit van Südzucker. Dat 
gebeurt naar analogie met de Oostenrijkse aandeelhouders die 
ongeveer 10% van het kapitaal in handen hebben.

Om mee te kunnen bepalen hoe er gestemd wordt, kreeg SOPABE-T – 
en dat is een tweede verandering – een volwaardige zetel binnen de 
Toezichtsraad van SZVG, en behoudt het één van de twee 
waarnemersmandaten.

Door de coronabeperkingen vonden de vergaderingen van deze 
Toezichtsraad de voorbije twee jaar steeds op afstand plaats. Dit was 
uiteraard niet ideaal om de informele en menselijke contacten met de 
Zuid-Duitse bietplanters te verdiepen. Toch lieten deze vergaderingen 
toe direct toegang te hebben tot het topmanagement van Südzucker. 
Zo kreeg SOPABE-T, net als de Duitse telers, uit eerste hand een inzicht 
in de gevoerde en geplande strategie van Südzucker. Er werd ook een 
duidelijker beeld gegeven over de prijs- en verkoopstrategie van de 
suiker. Ook hier overschaduwde de coronacrisis natuurlijk de meer 
structurele evoluties. Die zijn gericht op een productiebeperking 
waarbij men zich voortaan focust op de Europese markt, in de hoop 
hiermee een betere suikerprijs en dus een hogere bietenprijs te 
bekomen.

Door de participatie profileren de Duitse maar ook de Belgische planters 
zich niet alleen als leveranciers van suikerbieten, maar ook als partners 
die mee de toekomst van Südzucker uittekenen. Dit grensoverschrijdende 
coöperatieve model is uniek. Het kan garanderen dat de stem van de 
telers-aandeelhouders gehoord en begrepen wordt. 

Een steviger band met de Duitse planters én 
met Südzucker
Nu de eerste twee fases doorlopen zijn, moeten we beslissen of 
SOPABE-T ook de derde alsook de vierde en laatste fase gaat ingaan. 
Laten we in meer detail toelichten wat voorzien is. 

De derde fase beslaat in principe de jaren 2022 en 2023.
Tijdens die periode wordt het tweede, resterende pakket uit de 
obligatieleningen (17,3 miljoen euro) ingezet om verder Südzucker-

aandelen te verwerven. Op het einde van die twee jaar zal SOPABE-T zo 
voor 34 miljoen euro in het kapitaal van Südzucker participeren.

Parallel daarmee krijgt het waarnemersmandaat binnen de SZVG-
Toezichtsraad een “upgrade” naar een volwaardig lidmaatschap 
waardoor we twee zetels binnen die raad zullen hebben. Hierdoor kan 
SOPABE-T haar stem sterker laten klinken bij discussies over de 
strategische opties die Südzucker volgens de meerderheids aandeel-
houders zou moeten kiezen.

Omdat het hier inderdaad om strategische keuzes gaat die ook op 
langere termijn hun impact hebben, werd afgesproken dat het 
opzeggen van de samenwerking meer tijd in beslag moet nemen. De 
opzegtermijn zal dus op drie jaar komen te liggen.

Hierop vroeg en verkreeg SOPABE-T echter twee uitzonderingen, die de 
opzegtermijn telkens tot één jaar verkorten. Een eerste uitzondering 
vormt een eventuele sluiting van de twee fabrieken in België, een 
tweede uitzondering zou de verkoop van Tiense Suiker door Südzucker 
zijn. In beide gevallen heeft een samenwerking natuurlijk geen enkele 
relevantie meer.

Een vierde fase die in 2024 zal aanvangen, voorziet dat SOPABE-T 
verder investeert in het kapitaal van Südzucker. Dat zal echter 
bijkomende middelen vergen; de tegenwaarde van de vroegere 
obligatieleningen zal dan immers al volledig opgebruikt zijn. Met 
andere woorden, een nieuwe participatie-inspanning, in de mate van 
het mogelijke, zal gevraagd worden. Het is echter duidelijk dat dit sterk 
zal afhangen van de economische en marktsituatie van de 
bietsuikeractiviteit. Dit werd al met SZVG doorgesproken. De zo 
bekomen bijkomende middelen moeten dienen om het aandeel van 
bietentelers (Duitse, Oostenrijkse en Belgische) in het Südzucker-
kapitaal op termijn te bestendigen en zelfs te vergroten.

Met deze vierde fase komt de integratie van de Belgische 
bietplanterparticipatie binnen de Duitse structuren op kruissnelheid. 
Op dat ogenblik heeft SOPABE-T dus ook twee volwaardige mandaten 
binnen de Toezichtsraad, het bestuursorgaan dus van SZVG. Met de 
daar verkregen informatie en de inspraak die ze er hebben, komen ook 
de Belgische planters in de cockpit te zitten van de meerderheids-
aandeelhouder van Südzucker. Het is de best mogelijke garantie én 
hefboom dat daar ook de belangen van SOPABE-T mee in rekening 
worden genomen.

Mocht u vragen hebben over dit alles kan u ons deze nu al laten weten op 
participation@cbb.be. We houden hiermee rekening voor de bijkomende 
uitleg tijdens de vergaderingen. ■

De vergaderingen van de ledenkringen zullen vanaf 10 januari 2021 worden georganiseerd in Vlaanderen (zie artikel op pagina 4). De precieze modaliteiten ervan zullen in de loop van december aan elke planter-
coöperant van SOPABE-T worden meegedeeld. Iedere planter zal sowieso nog een individuele en gepersonaliseerde uitnodiging ontvangen. Afhankelijk van de covidsituatie is het mogelijk dat men een Covid Safe Ticket 

zal moeten voorleggen om deel te nemen aan de vergadering.

Project voor samenwerking en integratie 
SZVG/SOPABE-T in etappes

Timing

Etappe I. 2020 II. 2021 III. 2022 – 2023 IV. 2024 - …

Inves-
tering

10 M€ + 7 M€ + 17 M€ + … M€
(opnieuw participe-
ren?)

Stem-
rechten

SOPABE-T stemt
los van SZVG
in AV Südzucker

SOPABE-T stemt met
SZVG in de AV 
Südzucker

SOPABE-T stemt met 
SZVG in AV 
Südzucker

SOPABE-T stemt met 
SZVG in AV 
Südzucker

Man-
daten

2 waarnemers
+ bilaterale 
contacten

1 waarnemer
+ 1 lid + bilaterale 
contacten

2 leden
+ bilaterale 
contacten

2 leden
+ bilaterale 
contacten

Einde 30/06/2020 + 6 m. op 30/06/2021
(vooropzeg: 6 
maand)

op einde van het jaar
(vooropzeg: 3 jaar, 
verminderd tot 1 jaar indien 
aankondiging sluiting 2 
fabrieken of verkoop TS)

op einde van het jaar
(vooropzeg: 3 jaar, 
verminderd tot 1 jaar indien 
aankondiging sluiting 2 
fabrieken of verkoop TS)


