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Wat waren uw opbrengsten met SMART JITKA 
KWS in 2021? 
“De opbrengst bedraagt 97037 kg bij 18° suiker 
(17467 kg suiker/ha).”

Wat heeft u ertoe gebracht te kiezen voor het 
CONVISO® SMART systeem?
“Voor ons was de reden om op dit systeem over te 
schakelen de zeer efficiënte onkruidbestrijding. Het 
feit dat ook wilde bieten en zeer moeilijk te bestrij-
den onkruiden bestreden worden, is een zeer groot 
voordeel.”

Hoe heeft de onkruidbestrijding in de praktijk 
gewerkt?
“De onkruidbestrijding kan als volgt worden samen-
gevat, als je het vergelijkt met de klassieke FAR, 
behoud je de T2 en T4 en schrap je de T1, T3 en T5. 
Dus in slechts 2 behandelingen wordt het onkruid 
bestreden. Voor deze 2 behandelingen wordt ½ li-
ter CONVISO® ONE in combinatie met de klassieke 
partners (Betanal/Tramat/Olie) toegepast. De eerste 
behandeling wordt uitgevoerd in het stadium van 
2 echte bladeren van het onkruid (ganzenvoet) en 
maximaal 3 weken later wordt de tweede en laatste 
behandeling uitgevoerd. 

Het resultaat is duidelijk, geen enkele wilde biet kan 
ontsnappen en ook moeilijk onkruid wordt volledig 
bestreden!”

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de 
CONVISO® SMART technologie?
“Dankzij CONVISO® SMART hebben wij op percelen, 
die historich niet bij het befrijf hoorden, bieten kunnen 
zaaien die niet meer productief waren voor bieten 
vanwege wilde bieten en probleem onkruiden. 

Wat de toepassingen betreft, is het ook een zeer flexi-
bel systeem. 2 behandelingen in plaats van 4 of 5.”

Welke aanbevelingen of aandachtspunten zijn  
u opgevallen bij het gebruik van dit systeem?
“Je moet heel voorzichtig zijn vanaf het moment  
dat je zaait en ervoor zorgen dat je geen «klassieke» 
zaden in de zaaimachine hebt voordat je begint.  
Wat het spuiten betreft, aangezien wij op het bedrijf 
«klassieke» bieten en «CONVISO® SMART»-bieten 
hebben, behandelen wij de CONVISO® SMART-bieten 
altijd na de klassieke bieten en daarna wordt de spuit-
machine volledig gespoeld.”

Hoe ziet u de toekomst met deze technologie?
“Het is een technologie met een enorm potentieel. 
Het vermindert het aantal en het volume van de ge-
bruikte actieve stoffen. Minder passages is ook posi-
tief voor onze CO2-voetafdruk, en dit zijn parameters 
die zeer belangrijk zijn geworden om te integreren 
in onze manier van produceren. Het tempo van de 
ontwikkeling van deze technologie zal ook in grote 
mate afhangen van de selectie en het verkrijgen van 
nieuwe SMART-rassen.”

Een geslaagde ervaring met  
het CONVISO® SMART systeem.

www.kws.com/be/nl

Van links naar rechts: Romain Van Puymbrouck; Jean-Pierre 
Van Puymbrouck; Thierry Devillers

Bezoek onze website  
voor meer informatie

Jean-Pierre Van Puymbrouck is landbouwer in Walhain in Waals- 
Brabant. Het familiebedrijf bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouwge- 
wassen waaronder suikerbieten, aardappelen en vier soorten granen 
uitsluitend voor de vermeerdering. Met ongeveer 120 ha bieten op 
het bedrijf, neemt deze teelt een belangrijke plaats in. De afgelopen 
twee jaar heeft de familie gekozen voor het CONVISO® SMART 
systeem voor een deel van hun bietenareaal. Na 2 jaar ervaring met 
dit innoverende systeem, geeft Jean-Pierre ons zijn ervaring:

EEN OPBRENGST VAN  

97 TON AAN 18 %!
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Resultaten suiker-
bietenrassen KBIVB
7-12

2
Voor de goede 

verstaander ...

Kort geoogst
Pakistan: de regering verkoopt de volledige suikervoorraad
op de lokale markten en hoopt hierdoor de voedselcrisis veroor

zaakt door de ongekend hoge suikerprijzen voor de consument, te bestrij
den. Ook werd beslist om het suikerriet eerder te oogsten.

Oekraïne: de suikerprijs voor de consument is er in een jaar 
tijd met 92% gestegen. Volgens de nieuwssite MENAFN is de 

prijs verhoging het gevolg van een da ling van de binnenlandse suiker
productie met 25% ten opzichte van vorig jaar en een toegenomen suiker
invoer uit Brazilië, Polen, Duitsland en Litouwen. 

Duitsland: de suikerproductie zal in 2021/22 naar verwach-
ting uitkomen op ongeveer 4,48 miljoen ton  (4,10 miljoen ton 

vorig jaar), meldt de suikerfabrikantenorganisatie WVZ. De toename is te 
danken aan een groter areaal, een hogere opbrengst (81,8 ton/hectare 
tegenover 73,3 ton vorig jaar) en een gemiddeld suikergehalte van 17,5% 
(17,9% tijdens de vorige campagne).

Noorwegen: prijs van suiker en plantaardige olie schiet om-
hoog met respectievelijk 40% en 60%, bericht Norway Today. Een 

sterke stijging van de transportprijzen en leveringsvertragingen duwen de 
prijzen omhoog.

Aalst: Tereos gaat nieuwe woonwijk bouwen in de omgeving 
van zijn ethanol en glucosefabriek, maar krijgt kritiek omdat deze 

wijk voor verwarming afhankelijk zal zijn van het warmtenet van Tereos. Ook 
wordt gevreesd voor stank en geluidsoverlast.

Spanje: de regering verbiedt TV-reclame voor suikerhou-
dende voedingsmiddelen en dranken gericht op jongeren 

onder de 16 jaar, aldus The Local. Ongeveer één op de drie kinderen in 
Spanje kampt met overgewicht, zo blijkt uit cijfers van de Spaanse regering. 
Spanje treedt in de voetsporen van andere Europese landen zoals GrootBrit
tannië, Noorwegen en Portugal.

Egypte: volgens het ministerie van Landbouw zal het land dit 
jaar 2,85 miljoen ton suiker produceren, wat ongeveer 90 pro

cent van de behoeften zal dekken. Egypte is bijna zelfvoorzienend dankzij 
een krachtig beleid ter ondersteuning van de suikerindustrie (prijsonder
steuning en invoerverboden).

Brazilië: in 2022 wordt een hogere suikerproductie verwacht, 
maar er moet rekening worden gehouden met extra kosten 

voor fytosanitaire producten en meststoffen en met een verminderde be
schikbaarheid van zwaar materieel, aldus consultant Datagro. Suikerfabriek
en hebben bijvoorbeeld moeite om nieuwe tractoren of oogstmachines aan 
te schaffen, omdat een tekort aan onderdelen de productie van machines 
belemmert.

KIES VOOR LOKALE ZADEN!

www.sesvanderhave.be 
follow us on       #APassionThatGrows 
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Voor de goede verstaander ...
Genoeg, genoeg, genoeg. Zelfs mocht ik doof zijn, 
zou ik uw bezorgdheid delen. En als ik u niet hoor, 
weet dat mijn bieten  ik lever aan de Tiense Suiker
raffinaderij  op dezelfde manier worden behandeld 
als de uwe: te weinig suiker, te veel tarra, ‘s nachts 
geladen, te veel nietconforme bieten, rot, bedekt of 
niet! Maar vooral niet betaald volgens waarde!

Laten we ons niet vergissen van doelwit. Onze problemen heb-
ben te maken met de jongste suikerhervorming: geen mini-

mumprijzen meer, stimulansen om meer te zaaien, ongebreidelde 
uitvoer, kwaliteit van de geproduceerde suiker, enzovoort.

Nochtans worden er vandaag inspanningen geleverd - ik zal u de 
details besparen - en onze industriëlen, zowel TS als Iscal Sugar, blij-
ven investeren. Ik heb dit opnieuw kunnen vaststellen tijdens de 
laatste algemene vergaderingen van onze twee coöperatieve ven-
nootschappen, die ik voor het eerst sinds mijn verkiezing heb voor-
gezeten.

Ondanks de nieuwe bedreigingen die ons allen treffen, moeten ook 
wij inventief zijn. Minder inputs, bodemanalyse, ... ik moet u geen 
lessen geven daaromtrent. Hier kunnen we rekenen op het KBIVB, 
waarin uw syndicaten en de CBB blijven investeren in financiële en 
menselijke middelen.

Ik ga ook niet herhalen wat er reeds gerealiseerd werd. In ieder ge-
val is het niet genoeg om aan uw verwachtingen of de mijne te 

voldoen. Maar in de Tiense bijvoorbeeld, zijn we er vandaag in ge-
slaagd een minimumprijs te krijgen. Natuurlijk is deze prijs te laag. 
Maar we hebben hem toch! En het is een van de instrumenten die 
we nodig hebben om onze teelt in stand te houden! 

De minimumprijs die we vandaag krijgen, is het instrument dat ons 
moet behoeden voor een herbeleving van wat we hebben gekend.
Het is aan ons om het te laten werken.

Laten we het nog eens hebben over de prijsstijging. De suikerfabri-
kanten vertellen ons dat er misschien een verhoging komt. Ik zeg 
dat het zo zal zijn. Maar hoe hoog zal ze zijn? Dat weet ik niet. Mijn 
bieten van 2021 in het basiscontract zullen meer betaald worden 
dan deze van 2020 en mijn bieten van 2022 nog meer dan deze van 
2021 en ik zal me niet laten paaien met enkele eurocenten!

Het probleem sinds 2017 zijn de suikergebruikers, die hebben ge-
profiteerd van de daling van de suikerprijzen en enorme winsten 
geboekt. En vandaag zijn het dezelfde mensen die Europa smeken 
haar grenzen te openen zodat zij opnieuw goedkope suiker kun-
nen kopen uit landen die zich schuldig maken aan ontbossing, so-
ciale dumping, dubieuze fytosanitaire controles, enz. Als de indus-
triële gebruikers van suiker een ethisch imago willen ophouden, 
zullen zij ons moeten steunen. En doen ze dat niet, zullen ze suiker 
op de wereldmarkt moeten kopen, staat hen veel kritiek te wach-
ten en moeten ze zich voorbereiden op een tekort, want als wij, de 
Belgische en Europese telers, er niet meer zijn, zullen we minder 
suiker hebben om hen te bevoorraden.

Een pandemie, een klimaatcrisis, een sociale crisis zou hen kunnen 
beroven van hun zeer goedkope grondstoffen van hoge kwaliteit, 
die voldoen aan alle Europese normen inzake duurzaamheid, enz. 
Ook de beleidsmensen moeten hun verantwoordelijkheid daarom-
trent nemen. Wat voor nut heeft het je eigen landbouw dood te 
reguleren om dan dubieuze landbouwproducten van de andere 
kant van de wereld te moeten importeren?

Een stabiel sociaal klimaat wordt niet gecreëerd met grote winsten, 
maar met een eerlijke waardeverdeling voor de hele sector. Wij zul-
len dit debat als CBB en als syndicaat voortzetten en nagaan welke 
bijkomende middelen wij kunnen inzetten om te komen tot een 
meer faire verdeling.

Ik kan nog veel vertellen, ook positieve dingen. Ik heb het nog niet 
gehad over de goede resultaten van onze coöperatieve vennoot-
schappen voor participatie, noch over de industriële projecten van 
Iscal en TS. Ik kan nog veel zeggen, maar wil ook luisteren en ge-
hoord worden. Ik wil een toekomst garanderen 
voor deze mooie en veelbelovende bie-
tenteelt met allen die mij steunen!
Graag wens ik u, ondanks alles, ge-
zellige feestdagen toe.

Jef Cleiren,
Voorzitter van de CBB

NNI: noodtoelatingen gerechtvaardigd, besluit Europees voedselagentschap
Het Europees voedselveiligheidsagentschap EFSA heeft 
de noodvergunningen beoordeeld die toegekend wer
den voor het gebruik van insecticiden op basis van neo
nicotinoïden op suikerbieten in 2020 en 2021. Het 
agentschap kwam tot het besluit dat alle vergunningen 
terecht waren.

De beoordeling sloeg op 17 noodvergunningen voor gewasbescher-
mingsmiddelen die clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam en 

thiacloprid bevatten. De daarbij betrokken lidstaten waren België, De-
nemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Spanje en Kroatië.

Noodtoelatingen beantwoordden aan een 
echte nood
Het buitengebruik van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin in 
de EU werd in 2018 verboden. In januari 2020 werd dan weer de goed-
keuring van thiacloprid niet verlengd. Die maatregelen volgden op be-
oordelingen van EFSA, waaruit bleek dat de eerste drie stoffen risico’s 
voor de bijengezondheid opleverden. Het gebruik van thiacloprid zou 
dan weer tot verontreiniging van het grondwater kunnen leiden. Daar-
op kenden vele lidstaten zogenaamde “120-dagen regelingen” goed.

In 2020 vroeg de Europese Commissie aan EFSA te beoordelen of de 
door de lidstaten verleende noodvergunningen wel gerechtvaardigd 
waren omdat er echt een gevaar voor gewassen bestond “dat niet met 
andere redelijke middelen kan worden bedwongen”, in overeenstem-
ming met de EU-verordening gewasbeschermingsmiddelen.

De EFSA besluit nu dat in alle zeventien gevallen de noodtoelatingen 
gerechtvaardigd waren, hetzij omdat er geen alternatieve - al dan niet 
chemische - producten of methoden beschikbaar waren, hetzij omdat 
het risico bestond dat de plaag resistent zou worden tegen beschikbare 
alternatieve producten.

Wat onderzocht EFSA precies?
De elf lidstaten deelden met EFSA de oorspronkelijke aanvragen voor de 
spoedtoelatingen, en ook de volledige evaluaties die zij maakten voor 
de toelatingen werden verleend. EFSA liet die informatie in het Engels 
vertalen en beoordeelde vervolgens de informatie en de motivering 
voor de door de nationale autoriteiten verleende noodvergunningen.

Voor elke stof werd een evaluatie gemaakt. Eén lidstaat gaf bijvoorbeeld 
toestemming voor het gebruik van twee neonicotinoïden op suikerbie-
ten - clothianidin en thiamethoxam - en dus werden er twee evaluaties 
uitgevoerd. Elke evaluatie werd verder opgesplitst in beoordelingen van 
combinaties van stoffen en plagen, bijvoorbeeld clothianidin/bladlui-
zen, imidacloprid/bietenvlieg, enzovoort.

De lidstaten moesten voor elke beoordeelde plaag een lijst geven van 
alle op hun grondgebied toegelaten bestrijdingsmiddelen ter bestrij-
ding van die plaag in suikerbieten, alsook van alle beschikbare niet-in-
secticide bestrijdingsmethoden. Ook dienden zij EFSA te informeren 
over lopend of gepland onderzoek naar de bestrijding van deze plagen.
De toelatingen werden vervolgens beoordeeld aan de hand van een 
protocol dat EFSA in 2017 heeft gepubliceerd voor de beoordeling van 
aanvragen voor het gebruik van een insecticide op grond van het feit 
dat het noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van 
planten te bestrijden. Het protocol vereist dat alle beschikbare insectici-
de- en niet-insecticidebestrijdingsmethoden bij de beoordeling wor-
den betrokken.

Steun voor standpunt van bietentelers
Deze conclusies bevestigen de analyse van de CBB voor België en van 
CIBE op Europees vlak, die sinds 2018 regelmatig is gecommuniceerd: 
momenteel zijn er geen werkbare en efficiënte alternatieven voor 
NNI-zaadbehandeling als het gaat om een adequate en effectieve be-
scherming van suikerbieten tegen een reeks insectenplagen. Nodeloos 
eraan te herinneren dat de vergelingsziekte in 2020 rampzalige gevol-
gen heeft gehad voor de teelt. De verschillende (chemische en/of 
niet-chemische) alternatieven die momenteel bestaan, en ook de ver-
schillende agronomische praktijken die worden toegepast, zijn slechts 
matig of onvoldoende doeltreffend, vooral in oogstjaren met een hoge 
druk van insectenplagen.

De Europese suikerbietentelers werken ondertussen samen met hun 
partners, via een dertigtal projecten in heel Europa, aan de ontwikke-
ling van duurzame alternatieven. Ook in ons land is dit het geval. De 
suikerbiet-fillière kan daarvoor overigens op de uitgesproken steun van 
de gewestelijke landbouwministers rekenen. ■

Nieuwe noodtoelating voor Gaucho 70 WS onder strikte voorwaarden

Inmiddels kent België opnieuw een noodtoelating toe voor het be-
roepsgebruik van Gaucho 70 WS (8330P/B) van Bayer CropScience 
en dit als insecticide met 70% imidacloprid. Concreet mag, vanaf 
15/02/2022 tot en met 14/06/2022, de uitzaai gebeuren van sui-
kerbietzaden omhuld met Gaucho 70 WS (behandeld met een do-
sis van 97 g/100.000 zaden), dit ter bestrijding van miljoen- en 
duizendpoten, bietenaardvlooien, bietenkever, bietenvlieg en 
bladluizen.

De uitzaai mag echter alleen gebeuren door telers die kunnen aan-
tonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescher-
ming (IPM) toepassen. De zaaidiepte moet ten minste 3 cm bedra-
gen. En gedurende twee jaar na het zaaien van met Gaucho 70 WS 
behandeld zaad mogen alleen gewassen (inclusief groenbemes-
ters) zoals cichorei, gerst, haver, rogge en tarwe geteeld worden. 
Daarna en gedurende minstens vijf jaar na het zaaien van de be-

handelde bietenzaden, mogen alleen de genoemde gewassen 

(inclusief groenbemesters) of deze zoals aardappelen, maïs en ve-
zelvlas geteeld worden. Er moet ook een minimale bufferzone van 
1 meter gerespecteerd worden. Waarschijnlijk is dit de laatste keer 
dat deze noodtoelating er komt. De goedkeuring voor de werkza-
me stof imidacloprid werd immers niet vernieuwd. Bij het onder-
zoek van een eventuele volgende aanvraag zal hierdoor niet kun-
nen worden gesteund op de nodige wetenschappelijke gegevens 
om een volledige evaluatie mogelijk te maken.

Overigens werd een aanvraag tot noodtoelating voor Vibrance 52 
FS negatief geadviseerd door het bevoegde erkenningscomité en 
dan ook niet toegekend.

Voor meer detail, zie: https://fytoweb.be/sites/default/files/legisla-
tion/attachments/gaucho_70ws_120_dagen_toelating_bie-
ten_2021.pdf ■



SESVANDERHAVE BIEDT U 
INNOVATIES VOOR 2022:

→   SBR-tolerante variëteiten (Syndroom Basses Richesses)

→   Oplossing tegen wortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi,  

   M. fallax) voor aardappel-, wortelboeren, ...
→   CONVISO® SMART-variëteiten 

KIES VOOR LOKALE ZADEN!

www.sesvanderhave.be 
follow us on       #APassionThatGrows 
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3PARTICIPATIE ISCAL SUGAR

SOPABE keert een brutodividend van 3 procent uit aan haar planters
De algemene vergadering van SOPABE werd op 24 no
vember in Tiegem gehouden. Op de agenda: de presen
tatie van de rekeningen van het boekjaar 2020/21 en de 
vaststelling van het dividend dat op 30 november aan 
de planters werd uitgekeerd. Na de algemene vergade
ring werd Jérôme Lippens, gedelegeerd bestuurder van 
Iscal Sugar, uitgenodigd om te praten over de toekomst
perspectieven van de onderneming.

De rekeningen van het boekjaar SOPABE dat loopt van 1 juli 2020 tot 
en met 30 juni 2021, werden voorgesteld. Een overzicht van de acti-

va en passiva op 30 juni 2021 en de resultatenrekening staat vermeld in 
de tabellen hiernaast.

Het boekjaar 2020/2021 werd afgesloten met een positief resultaat van 
440.756,94 euro tegenover een negatief resultaat van 1.566.810,64 euro 
vorig jaar. Dit resultaat kan worden verklaard door een combinatie van 
volgende factoren:
- de uitkering van een buitengewoon dividend door Iscal Sugar van 

een totaalbedrag van 1.111.256,17 euro aan SOPABE, terwijl er vorig 
jaar geen dividend werd uitbetaald;

- voor het tweede opeenvolgende jaar, een waardevermindering op 
de Iscal Sugar aandelen die SOPABE bezit voor het boekjaar 2020/21. 
Hoewel het bedrijfsresultaat van Iscal Sugar in 2020/21 is gestegen 
en de winstvooruitzichten gunstig zijn voor het lopende boekjaar 
2021/22, wordt deze nieuwe waardevermindering gerechtvaardigd 
door de daling van de activa van Iscal Sugar (verkoop van 75% van 
haar participatie in haar Nederlandse dochteronderneming Iscal BV) 
en de daling van haar eigen vermogen (inhouding van 9 miljoen 
euro) op de overgedragen winst voor de uitkering van een buitenge-
woon dividend van 20 miljoen euro. 

Het onderzoek van de rekeningen van Iscal Sugar voor het boekjaar dat 
eindigt op 31 maart 2021 heeft geleid tot een raming van de waarde van 
de aandelen van Iscal Sugar op 0,613 euro, tegenover 0,666 euro in de 
rekeningen van SOPABE van vorig jaar. Vandaar dus dat ten opzichte van 

vorig jaar een waardevermindering op de 11.282.881 Iscal Sugar aande-
len in handen van Sopabe wordt opgetekend van 600.000,00 euro.

Een dividend van 0,03 euro per aandeel S
Het bestuursorgaan van SOPABE stelde voor om de winst van 440.756,94 
euro als volgt toe te wijzen:
- bestemming van een totaalbedrag van 342.936,24 euro voor de uit-

kering van een brutodividend per aandeel S van 0,03 euro (0,02 euro 
vorig jaar) als vergoeding voor de 11.431.208 aandelen S die recht 
geven op een dividend voor het jaar 2020 en die vermeld staan in het 
bestand dat werd afgesloten op 31 december 2020, hetzij 342.936,24 
euro;

- toevoeging van het saldo van 97.820,70 euro aan de onbeschikbare 
reserves.

Alle voorstellen voor de verdeling van het resultaat werden door de al-
gemene vergadering goedgekeurd.

Benoemingen
De algemene vergadering heeft de leden van het bestuursorgaan ver-
nieuwd voor een mandaat van vier jaar. Jef Cleiren, Peter Haegeman, 
Michel Pecquereau, Luc Quintens, Philippe Van Cauwenberghe, Hendrik 
Vandamme, Jean-Paul Vanelderen, Johan Vanneste en Stéphane Velghe 
werden benoemd tot bestuurders van SOPABE.

De algemene vergadering heeft ook Marc Verdonck benoemd tot con-
troleur van de rekeningen van SOPABE ter vervanging van Guido Van 
Mieghem die met pensioen gaat. ■

Resultatenrekeningen SOPABE voor 2020/2021

Ontvangsten 1.120.193

Dividenden ontvangen van Iscal Sugar 1.111.256

Interesten bankrekeningen + beleggingen 943

Emolumenten (RvB Iscal Sugar) 6.000

Allerlei 1.994

Uitgaven 79.436

Personeel 58.216

Bureelkosten (huur, telefoon,…) 5.364

Expert, notaris,… 7.078

Vergaderingen 4.305

Juridische verzekering bestuurders 2.731

Financiële kosten 874

Allerlei (taksen,…) 868

Niet-recurrente uitgaven 
Waardevermindering aandelen Iscal Sugar

- 600.000

Resultaat van het boekjaar 440.757

Balans SOPABE op 30 juni 2021

Activa = 12,1 miljoen euro Passiva = 12,1 miljoen euro

Vaste activa 6.918.231 Eigen vermogen 11.771.297

Participatie Iscal 
Sugar Inbreng

11.282.881 aandelen 
Iscal Sugar 6.918.231 Aandelen A 126.000

Aandelen B 19.168

Aandelen S     inbreng 5.715.604

              emissiepremie 2.864.495

Reserves 3.046.030

Vlottende activa 5.234.678 Schulden 381.488

Beleggingen 3.480.515 Te betalen divi - 
denden aandelen S 342.936

Liquiditeiten 1.420.503 Diverse facturen en 
schulden 38.552

Te recupereren 
voorheffingen 333.660



Ongerustheid bij planters i.v.m. suikerbietprijs én stijgende productiekosten
De campagne 2021 is verre van rond terwijl de campagne 
2022 in volle voorbereiding is. Enerzijds trachten de 
suikerondernemingen zich via het opvragen van de 
uitzaaiintenties te verzekeren van voldoende grondstof 
om de campagne 2022 zo rendabel mogelijk te kunnen 
laten verlopen. Anderzijds doen de coördinatiecomités 
er alles aan om de IPA’s, en in het bijzonder de 
prijstabellen, aangepast te krijgen zodat ook de 
grondstoffenleveranciers verzekerd kunnen zijn van een 
rendabele teelt. 

De laatste jaren was de teelt gemiddeld kostendekkend (Iscal) tot 
zelfs verlieslatend (TS). Hiervoor was niet altijd alleen de 

suikerbietprijs verantwoordelijk, ook het teeltrendement zelf drukte in 
sommige jaren (2016, 2018) mee de al lage omzet/ha. 

De suikerfabrikanten zeggen vandaag optimistisch te zijn voor de 
komende campagne(s): de wereldmarktpijs overstijgt reeds geruime 
tijd de 450 euro, de Europese verkoopprijs voor de regio waartoe België 
behoort, bereikt nu ook de grens van 400 euro én de spotprijs overtreft 
550 euro. 

Dit optimisme wordt (nog) niet gedeeld door de planters die vandaag 
geconfronteerd worden met een brutale kostenstijging van de teelt. Bij 
ongewijzigde marktomstandigheden zijn de huidige prijstabellen in de 
IPA’s van zowel de Tiense als van Iscal niet aangepast aan de nieuwe 
economische realiteit. Zelfs een substantiële suikerprijsverhoging tot 
450 euro zou weinig soelaas brengen: de hogere suikerbietprijs zou de 
hogere productiekosten niet dekken en de teelt opnieuw onrendabel 
houden. 

Na het wegvallen van de quota werd langs planterszijde, op vraag van 
de fabrikanten, begrip opgebracht om de eerste moeilijke 
overgangsjaren “samen” te doorstaan - wat ook gebeurde. Het zou nu 
dan ook een evidentie moeten zijn dat het optimisme dat de fabrikanten 
vandaag kenmerkt, ook de suikerbietproducenten kan bezielen!

Niets is spijtig genoeg minder waar. Zeer veel planters twijfelen aan hun 
uitzaai voor 2022. 

Daar waar de fabrikant zich, mits de aanvoer van voldoende grondstof, 
van een rendabele productie verzekerd weet, is dit niet het geval voor 
hun grondstoffenleveranciers, de suikerbietplanters. Tot treurens toe 
herinneren Coco Iscal en Coco Haspengouw hun fabrikanten eraan dat 
een rendabele teelt een eerste voorwaarde is om suikerbieten te 
kunnen leveren.

In het Franse vakblad, Le Betteravier Français, schrijft Thimoté Masson 
van het Franse bietensyndicaat, dat op basis van de huidige 
marktgegevens een theoretische suikerprijs van 530 euro/ton mogelijk 
is. Dit ligt een stuk hoger dan bijvoorbeeld de 450 euro die Iscal placht 
mee te delen in de begeleidende brief m.b.t. de uitzaai-intentie voor 
2022. 

Als de vooruitzichten vandaag inderdaad zo gunstig zijn - er wordt een 
wereldwijd tekort aangekondigd van 3,5 mio ton suiker (het hoogste 
niveau sinds 2015) en de suikerverkoop van de campagne 2022 moet 
nog van start gaan - waarom dan voor 2022 geen rendabele 
suikerbietprijs garanderen aan de planters zodat komaf kan gemaakt 
worden met de twijfel aan de uitzaai 2022?

Een suikerprijs van 500 euro zou voor de planters van Iscal 34,39 euro/
ton à 17,5% SG bedragen – exclusief pulp - ontkopte biet -  en voor de 
planters van TS 33,04 euro à 18% SG – inclusief pulp – exclusief 
prijssupplement - volledige biet. Met een te verwachten gemiddelde 
opbrengst/ha zou de rendabiliteit, na jaren van onzekerheid, vanaf het 
ogenblik van de teeltbeslissing kunnen gegarandeerd worden én kan 
ook weerstand worden geboden tegen het idee nu snel over te 
schakelen naar (tijdelijk?) meer lucratieve teelten. Op wat wachten de 
fabrikanten om een minimumprijs op dit niveau te garanderen? 

Deze garantie zou op korte termijn (campagne 2022) een eerste stap in 
de goede richting zijn. Als de productiekosten op het niveau zouden 
blijven als deze die voor de nieuwe campagne worden aangekondigd, 
zal er snel verder moeten nagedacht en gesproken (onderhandeld) 
worden over een aanpassing van de prijsschalen in de IPA’s. Dat dit ook 
zijn neerslag zou moeten hebben tot bij de afnemers van de suiker én 
tot bij de consumenten is de logica zelve. 

Ook de bespreking van de ontvangst van de volledige biet (Iscal) of de 
afschaffing van het prijssysteem waarbij nog steeds gewerkt wordt met 
een prijssupplement (TS) moet hoog op de agenda staan. Hoe 
duidelijker de relaties tussen fabrikant en planters, hoe makkelijker en 
prettiger de samenwerking. 

Campagne ISCAL
De fabriek in Fontenoy houdt de laatste week een verwerkingsritme aan 
van zo’n 10.500 ton bieten per dag wat het einde van de campagne 
brengt op 12 à 13 januari. 

De gemiddelde rendementsverwachting werd verhoogd naar 78 ton à 
17,20% SG. Dit ligt nog flink onder het gemiddelde van de vijf 
voorgaande campagnes met 80,2 ton à 17,68% SG. 

Op onze website http://www.suikerbiet.eu worden met regelmaat de 
laatste resultaten weergegeven, alsook  een stand van zaken m.b.t. de 
controle op de bietenontvangst. Samengevat blijven er systematisch 
problemen voorkomen met de werking van de nieuwe Parmentières. 
De wasverliezen blijven onder de toegelaten limiet, maar 
bietstukjesverlies verderop de ketting vraagt nu onze aandacht en 
controle. In het labo functioneert de analyseketting naar behoren maar 
waakzaamheid blijft geboden om elke afwijking of hapering 
onmiddellijk te kunnen bijsturen. Vanuit het technisch comité werd 
opnieuw aangedrongen op meer verantwoordelijkheidszin bij de 
ploegverantwoordelijken wat betreft het nauwgezet opvolgen en 
correct functioneren van al de gebruikte apparatuur.

Het drogestofgehalte van de perspulp bedraagt gemiddeld 24,09% met 
een t° van 45,25° en 5,51 PH. 

Campagne TS - Tienen
In Tienen verloopt de receptie als naar gewoonte. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de opvolging van de wasverliezen. Begin december 
werd de toegelaten grens van max. 1% wasverlies tot tweemaal toe 
overschreden – de betrokken stalen worden allen gecorrigeerd. 

TS verwacht een gemiddelde opbrengst in Tienen van 85 ton à 17% SG 
en in Longchamps van 82,5 ton à 17,1% SG. Op vandaag is er een 
achterstand van ruim zeven dagen als gevolg van regelmatig 
weerkerende problemen aan de stookketels in Wanze en ook de fabriek 
in Tienen kampt af en toe met problemen met oponthoud tot gevolg. 
Het einde van de campagne is voorzien voor half januari.

De perspulp kende tot begin november een gemiddeld DS-gehalte van 
24,6%, sinds dan tot begin december zakte het gemiddelde tot 23,27%.  ■

Eric Van Dijck
Secretaris

Vernieuwde website 
http://www.suikerbiet.eu
Reeds meer dan 4.000 keer werd de vernieuwde website, die begin 
september gelanceerd werd, bezocht. Via korte berichten wensen 
we de planters op de hoogte te houden van de belangrijkste 
actualiteiten. Ga zeker eens kijken! 
Heb je suggesties … laat ze ons kennen. Heb je mooie foto’s van 
het oogsten of laden van uw bieten … stuur ze gerust door. En … 

hou ook onze prijsvraag in het oog die er binnenkort aankomt!    

Via onze website en de Nieuwsbrieven houden we jullie verder 
op de hoogte van de meest recente stand van zaken. 

CAMPAGNE TS EN ISCAL4

Resultaten ISCAL t.e.m. 29/11/2021:



PARTICIPATIE SOPABE EN SOPABE-T5
Hoe de roerende voorheffing op uw dividenden 
recupereren?
Belastingplichtigen die dividenden uit aandelen ontvingen in 2020, kunnen via hun 
belastingaangifte een vrijstelling van roerende voorheffing vragen voor een brutobe
drag aan dividenden van maximaal 800 euro. Gezien de roerende voorheffing in de 
meeste gevallen 30 procent bedraagt, kan dit een belastingvoordeel opleveren van 
maximaal 240 euro.

In de praktijk moet deze vrijstelling aangevraagd worden via de belastingaangifte omdat de roerende voor-
heffing reeds werd ingehouden aan de bron. De meeste banken gaan hun klanten evenwel geen overzicht 

geven van de ontvangen dividenden, noch van de betaalde voorheffing. Dus moeten ze zelf hun bankuittrek-
sels controleren waarop de details van de dividendenuitkeringen vermeld staan om hun berekeningen te 
maken. Die bewijsstukken moeten zij beschikbaar houden voor de fiscus. 

Welke dividenden?
Alle dividenden (Belgische of buitenlandse aandelen) komen in aanmerking voor de vrijstelling. De dividen-
den van de coöperatieve vennootschappen werden geïntegreerd in de vrijstellingskorf van 800 euro. De roe-
rende voorheffing van 30 procent wordt ingehouden. Wenst u de roerende voorheffing te recuperen, dan kunt 
u dus de vrijstelling aanvragen.  

Welk bedrag?
Het bedrag dat u terug kan vorderen is de voorheffing die u betaald heeft in 2020 op uw dividenden, met een 
maximumbedrag van 240 euro. U noteert dit in vak VII A van de belastingaangifte voor natuurlijke personen. 
Personen gehuwd onder het wettelijk stelsel (zonder huwelijkscontract), die een gezamenlijke aangifte indienen, 
kunnen elk een vrijstelling van 800 euro krijgen, ongeacht welke partner de dividenden heeft ontvangen. ■

Voor de dividenden betaald in het kader van de bietenparticipatie TS of Iscal, staan de gegevens 
vermeld op uw bankuittreksels van eind november 2020 - begin december 2020. 
De mededeling op het uittreksel bevat volgende informatie:
DIVIDEND. 2020 MATR.:  “plantersnummer”
AANDELEN: “aantal maatschappelijke aandelen die recht geven op een dividend”
BRUTO DIVID.: “bruto-interest in euro”

ROERENDE VOORHEFFING: “ingehouden roerende voorheffing”

florimond-desprez.fr
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Opgelet met vervallen fytolicenties! 
Op 24 november 2021 zijn de eerste fytolicenties 
vervallen nadat deze datum eerder een jaar was 
uitgesteld omwille vaan onvoldoende vormings
activiteiten tijdens de coronacrisis. Het voorbije jaar 
werd het aanbod vormingsactiviteiten opnieuw 
uitgebreid met zowel online als fysieke opleidingen, 
waardoor de fytolicentiehouder de kans kreeg om de 
nodige opleidingen te volgen. 

Als gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen doe je er best alles 
aan om ervoor te zorgen dat je fytolicentie tijdig verlengd wordt. 

Het vervallen van je fytolicentie betekent immers dat je geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer in bezit mag hebben of deze mag 
gebruiken. Bij controles of audits leidt dit onherroepelijk tot verzegeling 
van het fytolokaal en inbeslagname van de producten. 

Volg de nodige opleidingen 
Om een verlenging met zes jaar van je fytolicentie te bekomen, moet je 
vóór de vervaldag een minimum aantal opleidingen volgen. Dit aantal 
is afhankelijk van het type fytolicentie: 
- • voor houders van een fytolicentie P1 “Assistent professioneel 

gebruik”, die enkel onder toezicht van een houder van een fytolicentie 
P2 gewasbeschermingsmiddelen mogen toepassen, volstaan 3 
vormingsactiviteiten voor de gratis verlenging;

- • voor houders van een fytolicentie P2 “Professioneel gebruik”, dit is 
het merendeel van de landbouwers, volstaan 4 vormingsactiviteiten 
voor een gratis verlenging;

- • voor de houders van een fytolicentie P3 “Distributie/Voorlichting”, 
waaronder ook loonwerkers die producten verhandelen en/of 
teeltadvies geven, is de verlenging iets complexer. Zij moeten 
minimaal 6 opleidingen volgen, waarna ze automatisch een factuur 
ontvangen voor de verlenging van de fytolicentie. Pas na betaling zal 
de fytolicentie voor 6 jaar worden verlengd.

Voldoende opleidingen, maar nog geen 
verlenging
Gezien de gevolgen, heb je er als fytolicentiehouder alle belang bij om 
tijdig de nodige opleidingen te volgen. Het kan echter gebeuren dat je 
wel de nodige opleidingen gevolgd hebt, maar dat deze niet voor de 
vervaldag van de fytolicentie werden verwerkt door de autoriteiten. In 
dat geval zal de fytolicentie ook niet tijdig verlengd worden. Om dit 
probleem tot een minimum te beperken, heeft de overheid zich 
geëngageerd om de verwerkingstermijn tot drie weken te beperken. In 
geval van controle krijg je als fytolicentiehouder dan ook drie weken na 
de vervaldag van de oude licentie om aan te tonen dat je de nodige 
opleiding volgde en de fytolicentie verlengd werd. In deze tussentijd 
mag je ook gewasbeschermingsmiddelen bezitten en gebruiken. 

Niet voldoende opleidingen voor verlenging 
Als je niet tijdig de nodige opleidingen hebt kunnen volgen en je 
fytolicentie hierdoor vervalt, dan mag je geen gewas beschermings-
middelen meer bezitten of gebruiken voordat je een nieuwe fytolicentie 
behaald hebt. Om verzegeling van het fytolokaal en inbeslagname van 
de gewasbeschermingsmiddelen door het FAVV te vermijden, moet het 
beheer van het fytolokaal door een externe verantwoordelijke worden 
uitgevoerd. Dit moet kunnen worden gestaafd door een formele en 
schriftelijke overeenkomst met een externe verantwoordelijke 
(loonwerker) waarin opslagvoorwaarden, traceerbaarheid van de 
gewasbeschermingsmiddelen, toegang, enz. worden vastgelegd. Het is 
dus best om tijdig de nodige opleidingen te volgen. ■

Bron: Nieuwsbrief Vegaplan – herfst 2021

Het verstrijken van uw fytolicentie betekent dat u niet 
langer gewasbeschermingsmiddelen mag bezitten of 
gebruiken

Een overzicht van je fytolicentie, de status en het aantal gevolgde 
opleidingen, kan eenvoudig geraadpleegd worden op https://
fytoweb.be/nl/fytolicentie. Hier kan je een kopij van je fytolicentie 
per e-mail ontvangen door je rijksregister in te vullen of door zich 
aan te melden via eID of itsme om je volledig dossier te raadplegen.



Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 

Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 
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Brutodividend van 3 procent voor de planters van SOPABE-T
Op 30 november jongstleden werden de dividenden ge
stort op de rekeningen van de planters van de Tiense, na 
goedkeuring van de rekeningen door de algemene ver
gadering van de coöperatie SopabeT die plaatsvond op 
25 november in Gembloux.

Op de agenda van de algemene vergadering stond de presentatie 
van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2020/21 en de vaststelling 

van een dividend van 0,25 euro per aandeel T met een nominale waarde 
van 8,24 euro, hetzij een rendement van 3 procent. De algemene verga-
dering heeft ook een wijziging aan het huishoudelijk reglement 
goedgekeurd en het bestuursorgaan (nieuwe benaming van de raad 
van bestuur in overeenstemming met het nieuwe wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen) vernieuwd.

Als gevolg van een slechtere sanitaire context heeft de algemene verga-
dering ook voorzien in de mogelijkheid om de vergaderingen van de 
obligatiehouderskringen die moeten worden gehouden om te beslissen 
over de bestemming van de resterende obligatieleningen tijdelijk uit te 
stellen. Na de vergadering gaf Guy Paternoster, enige bestuurder van TS, 
zijn visie over de toekomstperspectieven van TS en Südzucker. 

Een dividend van 0,25 euro per aandeel T
De voorstelling van de rekeningen tijdens de algemene vergadering had be-
trekking op het boekjaar SOPABE-T van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Een overzicht van de activa en passiva op 30 juni 2021 en van de resul-
tatenrekeningen staat vermeld in de tabellen hiernaast.

Het boekjaar 2020/2021 werd afgesloten met een courante winst vóór 
belastingen van  828.322,44 euro, tegenover een negatief eindresultaat 
van 615.399,10 euro in 2019/20. Ter herinnering: dit negatief resultaat 
was te wijten aan de waardevermindering van de door SOPABE-T 
aangehouden aandelen TS voor een bedrag van 1.167.000 euro als ge-
volg van de negatieve bedrijfsresultaten TS voor de boekjaren 2018/19 
en 2019/20. Voor het boekjaar 2020/21 maken zowel het financiële re-
sultaat van TS als de prognoses voor volgend jaar het mogelijk de 
waarde van het aandeel TS, die aan het eind van het vorige boekjaar op 
5,0339 euro was geraamd, te handhaven.

Zoals vorig jaar is de belangrijkste bron van inkomsten de toekenning 
van een dividend van 0,45 euro per aandeel TS in handen van SOPABE-T, 
wat neerkomt op 540.000 euro voor de 1.200.000 aandelen TS in bezit 
van SOPABE-T. Bovendien zal een dividend van 0,20 euro per aandeel 
Südzucker worden uitgekeerd of 281.840,20 euro voor de 1.409.201 
aandelen Südzucker van SOPABE-T.

Het bestuursorgaan stelde voor om de winst van 828.322,44 euro als 
volgt te bestemmen:
- toewijzing van een bedrag van 727.478,50 euro aan de vergoeding 

van aandelen T, om een brutodividend van 0,25 euro per aandeel T 
toe te kennen (0,10 euro vorig jaar). De 2.909.914 aandelen T die 
recht geven op een dividend voor het jaar 2020 staan vermeld in het 
bestand dat op 31 december 2020 werd afgesloten (in overeenstem-
ming met het definitieve bestand van de basiscontracten voor 2020);

- toevoeging van het saldo, namelijk 100.843,94 euro, aan de onbe-
schikbare reserves.

Alle voorstellen omtrent de verdeling van het resultaat werden door de 
algemene vergadering goedgekeurd.

Wijziging van het huishoudelijk reglement
De algemene vergadering heeft de door het bestuursorgaan voor-
gestelde wijziging aan het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Hier-
mee wordt de periode voor de verwerving van nieuwe aandelen T en 
aanvullende obligaties om het basiscontract te verhogen, ingekort van 

3 tot 2 jaar na een aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling ingevolge 
een verlaging van het bietencontract.

Vernieuwing van het bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft de leden van het bestuursorgaan ver-
nieuwd voor een mandaat van vier jaar. Jef Cleiren, Vincent Demanet, 
Peter Haegeman, Thierry Holvoet, Marcel Jehaes, Michel Pecquereau, 
Hendrik Vandamme, Jean-Paul Vanelderen en Mathieu Vrancken wer-
den benoemd tot bestuurders van SOPABE-T.
 
Participatie 2022: wat moet u doen in geval 
van een contractoverdracht?
Een planter die zijn basiscontract overdraagt, moet zijn participatie ver-
minderen; een planter die een contract overneemt, moet zijn participa-
tie verhogen. De meest eenvoudige manier om dit te doen, is een recht-
streekse overdracht tussen beide planters aan 13,35 euro per ton bieten 
binnen basiscontract. Zij kunnen hiervoor een formulier voor de over-
dracht tussen planters invullen. 
Als u uw basiscontract wilt stopzetten of verminderen en er geen over-
nemer is, kunt u het formulier voor de terugbetaling van de participatie 
door SOPABE-T aanvragen. ■

Balans SOPABE-T op 30 juni 2021

Activa = 46,2 miljoen euro Passiva = 46,2 miljoen euro

Vaste activa 22.796.851 Eigen vermogen 27.494.623

Participatie TS Aandelen A 360.000

Aandelen RT 6.040.687 Aandelen B 46.908

Aandelen Südzucker 16.756.164 Aandelen T 21.591.413

Emissiepremies 
(aandelen T)

2.609.876

Reserves 2.886.426

Vlottende activa 23.387.215 Schulden 18.689.445

Beleggingen 530.302 Obligatieleningen 17.884.436

Liquiditeiten 22.537.272

Te recupereren 
voorheffingen + 
diverse schuldvorde-
ringen

318.520 Te betalen 
dividenden op 30 
november 2021

727.478

Te ontvangen 
intresten

1.121 Te betalen intresten 
voor obligaties 
(periode 01-06/2021)

9.836

Schulden (te betalen 
facturen) 67.695

Voor informatie en formulieren voor 
de campagne 2022 kunt u terecht: 
- bij SOPABE-T: neem contact op met Martine Moyart op 02/551 

11 78 of via e-mail: participation@cbb.be;a
- bij de fabriek: neem contact op met de landbouwkundige dienst;

- op de website van CBB: www.cbb.be.

De vergaderingen van de obligatie-
houderskringen worden uitgesteld
Aangezien de resterende obligatieleningen (die overeenstemmen 
met de derde en de vierde participatieschijf ) op 31 januari 2022 
vervallen, was het de bedoeling dat in januari 2022 een vergade-
ring van de planters TS zou worden gehouden om te beslissen over 
de verdere omzetting van hun obligaties in aandelen Südzucker. 

Als gevolg van de dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken, wordt de organisatie van fysieke ver-
gaderingen van de obligatiehouderskringen zo goed als onmoge-
lijk. Daarom heeft het bestuursorgaan voorgesteld de besluitvor-
mingsperiode van de obligatiehouderskringen over de toewijzing 
van het resterende deel van de vroegere obligatieleningen te 
verlengen tot 31 juli 2022. De algemene vergadering heeft inge-
stemd met het voorstel om de vergaderingen van de obliga-
tiehouderskringen uit te stellen.

De verlenging heeft geen enkele invloed op de uitvoering van de 
overeenkomst met SZVG en doet geen afbreuk aan de belangen 
van de obligatiehouders. De intresten op de obligaties zullen wor-
den uitgekeerd voor de verlengingsperiode.

Het bestuursorgaan zal voor zover mogelijk de vergaderingen van 
de obligatiehouderskringen organiseren om te beslissen over de 
volgende twee voorstellen:

- omzetting van de obligaties van de derde schijf (6,8 miljoen 
euro) en de vierde schijf (11,0 miljoen euro) in aandelen T van 
SOPABE-T en verwerving van aandelen Südzucker voor een ge-
lijkwaardig bedrag in de periode 2022-2023;

- integratie van SOPABE-T samen met de Duitse plantersorganisa-
ties in SZVG volgens de etappes die zijn voorzien in de overeen-

komst tussen SOPABE-T en SZVG van 10.06.2020.

Resultatenrekening SOPABE-T 2020/2021

Ontvangsten 1.005.932

Dividenden aandelen TS 540.000

Dividenden aandelen Südzucker 281.840

Interesten bankrekeningen + beleggingen 122.590

Vergoedingen TS 43.572

Opbrengst aankoop/verkoop participatie 17.931

Uitgaven 140.664

Betaalde intresten 20.565

Personeel 87.324

Bureelkosten (huur, telefoon, …) 9.232

Experten, notaris,… 10.200

Vergaderingen 6.680

Verzekeringen bestuursorgaan 2.731

Financiële lasten 3.064

Allerlei (taksen, …) 868

Belastingen - 36.946

Winst van het boekjaar in euro 828.322

Koninklijke belangstelling voor (het zaad van) de suikerbiet
Koning Filip en koningin Mathilde kregen bij een recent 
bezoek aan SESVanderHave in Tienen voornamelijk te 
horen en te zien hoe een nieuwe suikerbietvariëteit ont
wikkeld wordt. 

Op woensdag 17 november bezochten de koning en koningin de 
provincie Vlaams-Brabant. Daarbij deden ze ook de “suikerstad”, Tie-

nen, aan waar ze een kort bezoek brachten aan de enige Belgische sui-
kerbietzadenproducent, SESVanderHave. De aandacht ging daarbij 
vooral naar de manier waarop een nieuwe suikerbietvariëteit precies tot 
stand komt. Daarvoor brachten ze een bezoek aan het SESVanderHave 
Innovation Center (SVIC).

Het SVIC is een recent gebouwd serrecomplex. De onderneming gaat er 
prat op één van de meest hoogtechnologische onderzoeksinstellingen 
in de suikersector te zijn. Het centrum omvat meer dan 13.000 m2 serres 
en 2.000 m2 laboratoria. Daar wordt er volop gewerkt aan de suikerbiet-
variëteiten van de toekomst. “Het productieproces van een nieuwe vari-
eteit duurt normaal gezien zo’n 10 jaar, maar dankzij de technologie in 

het SVIC kunnen we dit terugbrengen naar 8 jaar”, vertelde CEO Rob van 
Tetering.

Ook de automatisatielijn, het resultaat van recente investeringen, kon 
op veel belangstelling van het vorstenpaar rekenen. Via die automatisa-
tielijn worden de planten verplaatst en dienen ze zichzelf aan in de cen-
trale werkplaats om verplant te worden. Hierdoor kan SESVanderHave 
nog sneller en nóg meer jonge plantjes onderzoeken. Het bedrijf inves-
teert elk jaar overigens meer dan 20 procent van de omzet opnieuw in 
R&D.

In het SVIC kan de zaadveredelaar een pasklare oplossing zoeken voor 
elke markt waarbij het verschillen in klimaat, grondsoorten en ziektes 
tot in het kleinste detail analyseert. Ook de vergelingsziekte is een hot 
topic waar volop aan gewerkt wordt. “Momenteel lopen er enkele ver-
gelingsproeven in België waar enkele variëteiten met een gematigde 
tolerantie gedetecteerd werden. Vanaf 2024 zullen we over variëteiten 
met een verhoogde tolerantie beschikken”, maakt Hendrik Tschoep, Di-
rector Breeding, zich sterk.■

In het SVIC van SESVanderHave zag het koningspaar hoe 
een nieuwe suikerbietvariëteit tot stand komt.



Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 
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september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 
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de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
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rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
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Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 
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tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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zorgen voor een rationele keuze. 
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(1) een hoog cijfer geeft een gunstige kwotering aan voor tolerantie of bodembedekking   negatieve appreciatie positieve appreciatie 
 

(2) procent gezonde en leverbare bieten in proeven besmet met Rhizoctonia solani 
 

(3) de resultaten in het vet zijn bekomen op representatieve commerciële zaadloten 
 

*      schieters/ha, alle zaaidata meegenomen, inclusief onzuiverheden : de lengte van de balk geeft het aantal weer t.o.v. de getuige. 

Deze tabel geeft links, onder de blauwe hoofding, de karakteristieken en opbrengsten van alle rassen in klassieke situatie. Onder klassieke situatie wordt verstaan velden zonder specifieke 
problemen van rhizoctonia of van het bietecystenematode (lichte besmettingen zijn mogelijk). In dit linkse gedeelte van de tabel zijn de resultaten van ALLE rassen uitgedrukt t.ov. van de 
getuige (=100. De absolute waarden staan bovenaan de tabel ter informatie).  
Rechts onder de groene hoofding worden de resultaten van de rassen in nematodenbesmette situatie weergegeven, waar proeven werden aangelegd in velden met een gekende besmet-
ting door het bietecystenematode. De resultaten van de nematodentolerante rassen worden uitgedrukt t.ov. van de dezelfde getuige G. 
Om het suikergehalte beter te karakteriseren, worden de absolute cijfers van de beproeving eveneens naast de relatieve cijfers gegeven (enkel voor  2020). 
(Getuige = Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessilia Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 

LisannaKws

BTS 4860 N

Evamaria Kws
BTS 3480 N

Balisto

Tessilia Kws

BTS 3305 N Caprianna Kws

Bosley
Baboon

Leontina Kws

BTS 6095 N

FD SantaceroFD Kodeks

Raison

Camelia

Smart Jitka Kws
Hendrika Kws

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

90 95 100 105 110

su
ike

rr
ijk
he

id
 %
 g
et
ui
ge

financieel potentieel % getuige

Nematodenrassen weerhouden door het KBIVB
gemiddelde resultaten (2019‐) 2020‐2021 nematoden situatie

Prestaties 2019-2020-2021 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   
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Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar. Daarnaast wordt de groter druk op het gebruik van 
fungiciden, zowel maatschappelijk met de invloed op milieu, als de ontwikkeling 
van resistenties.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare effective fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikkeling van 
ziekteresistenties. Gedurende enkele jaren hebben we kunnen genieten van de derogaties voor 
mancozeb, eindigend in 2021! 

Een onmiddelijk antwoord is onvermijdelijk rassentolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is 
de afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de 
ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 

 

De rassentolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die ondanks een (of meerde-
re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2022 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 

 

De rassentolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die ondanks een (of meerde-
re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2022 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren. Het groeperen van meerdere proeven over 
meerdere jaren laat toe een goede beschrijving van de rassen te bekomen. 

 

De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 
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Nematodenrassen weerhouden door het KBIVB
gemiddelde resultaten (2019‐) 2020‐2021 nematoden situatie

Prestaties 2019-2020-2021 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 
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Potentieel in 2019-2020-2021 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoctoniatole-
rante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

 

De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 
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Prestaties 2019-2020-2021 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 
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Potentieel in 2019-2020-2021 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoctoniatole-
rante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

 

De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 
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Prestaties 2019-2020-2021 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   
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Potentieel in 2019-2020-2021 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoctoniatole-
rante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

 

De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 
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Prestaties 2019-2020-2021 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   
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rante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=Lisanna Kws, Eglantier, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, BTS 4860 N, Tessila Kws, Gwendolina Kws, BTS 3305 N) 

 

De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, lage 
wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 
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Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar. Daarnaast wordt de groter druk op het gebruik van 
fungiciden, zowel maatschappelijk met de invloed op milieu, als de ontwikkeling 
van resistenties.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare effective fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikkeling van 
ziekteresistenties. Gedurende enkele jaren hebben we kunnen genieten van de derogaties voor 
mancozeb, eindigend in 2021! 

Een onmiddelijk antwoord is onvermijdelijk rassentolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is 
de afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de 
ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 

 

De rassentolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die ondanks een (of meerde-
re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2022 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
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bare effective fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikkeling van 
ziekteresistenties. Gedurende enkele jaren hebben we kunnen genieten van de derogaties voor 
mancozeb, eindigend in 2021! 

Een onmiddelijk antwoord is onvermijdelijk rassentolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is 
de afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de 
ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
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(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
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rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
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re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 
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Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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nes zo goed als algemeen.  
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derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  
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 de rooi laat is 
 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 
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cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 
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Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 
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tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 
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ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 
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met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 
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ziekteresistenties. Gedurende enkele jaren hebben we kunnen genieten van de derogaties voor 
mancozeb, eindigend in 2021! 

Een onmiddelijk antwoord is onvermijdelijk rassentolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is 
de afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de 
ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
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zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

de rotatie in bieten kort is 
het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
de rooi laat is 
 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 

 

De rassentolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die ondanks een (of meerde-
re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2022 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren. Het groeperen van meerdere proeven over 
meerdere jaren laat toe een goede beschrijving van de rassen te bekomen. 

Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar. Daarnaast wordt de groter druk op het gebruik van 
fungiciden, zowel maatschappelijk met de invloed op milieu, als de ontwikkeling 
van resistenties.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare effective fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikkeling van 
ziekteresistenties. Gedurende enkele jaren hebben we kunnen genieten van de derogaties voor 
mancozeb, eindigend in 2021! 

Een onmiddelijk antwoord is onvermijdelijk rassentolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is 
de afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de 
ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen. 2021 
werd gekenmerkt door de terugkeer van ramularia, die de afgelopen twee decennia prak-
tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 

Daarnaast is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”. Aangezien een 
cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 

 

De rassentolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd. Daarnaast profiteren 

we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven (voornamelijk cercospora 
en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die ondanks een (of meerde-
re) fungicidebehandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 
 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

Om zijn rassen goed te kiezen in 2022 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2022 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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tisch verdwenen was op onze velden. Voor deze ziekte konden ook rasverschillen waarge-
nomen worden in 2021, maar niet precies genoeg om deze resultaten te publiceren. 
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cercospora besmetting de grootste invloed kan hebben op de opbrengst ten opzichte van de 
andere ziektes, speelt de rasgevoeligheid voor cercospora de belangrijkste factor in het globale 
bladgezondheid-cijfer (zie blz 8-9). 
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karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid van 
ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waarvoor ras-
senkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatoleran-
tie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2021; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevolen, 
ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in percelen 
met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest men voor 
het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tolerantie zijn 
dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor het gewenst 
tolerantieniveau. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is belangrijk 
om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden. Omdat alle jaren 
niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjarige resultaten en eerst 
voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 
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Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren. Het groeperen van meerdere proeven over 
meerdere jaren laat toe een goede beschrijving van de rassen te bekomen. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Voor het cliënteel van Iscal Sugar 

Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten 
in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformi-
teit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd 
beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle 
resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.  

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de sui-
kerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in 
Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nage-
kopt in de bietenreceptie. 

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemid-
delde (13%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte 
bieten in het veld (zie foto). 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2021 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Mopertingen, Lauw, Crisnée, Gingelom, Bertem, Acosse, Héron, Liernu, Gembloux, Lennik, Chièvres, Mévergnies, Velle-
reille, Briffoeil, Bossuit. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot zal 
men eerst de risicofactoren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, raaigras. De inwerking van onver-
teerde materie is een verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitgevoerd in vochtige omstandigheden, 
zelfs tijdens de laatste 5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïdentificeerd bij bieten op het per-
ceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».  

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 
besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. 

Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid be-
komen door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak 
bij een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tus-

sen het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektendruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Gene-
tische veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

De grootte van de staven op de grafieken 
hierboven geeft de stabiliteit weer:  hoe 
langer de staven, hoe groter de onstabi-
liteit tussen de jaren, dus hoe meer het ras 
beïnvloed wordt door de omstandigheden 
van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 

Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2018-2019). Naast de opbrengst, moet 
de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in functie van het perceel.. 
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Pour les Pros

Zaadprijs wordt gekoppeld aan de 

opbrengst van de teelt

De basisprijs 

van de Strube 
suikerbietzaden wordt 

met 9,7% 

verlaagd in 2022 !

Een besparing 

van bijna 25 € 

per hectare !

In het extreme geval, indien de gemiddelde omzet 20% 

lager ligt dan € 2.700, zal de zaadprijs zelfs met bijna 

€ 50 per hectare dalen.

Strube is een echte partner van de 

suikerbietensector

Sinds het einde van de quota zijn de inkomsten uit de 

suikerbietenteelt en de suikerproductie voor niemand echt meer 

lonend.  Als gespecialiseerd suikerbietenzaadbedrijf is dit voor ons 

bijzonder zorgwekkend.

We weten allemaal dat de toegevoegde waarde van de 

producenten (de bietentelers) en de primaire verwerkers (de 

suikerfabrieken) gaat naar de secundaire verwerkers (de grote 

gebruikers van suiker).

Als echte partner van de suikerbietensector neemt Strube het 

initiatief om zijn klanten in de moeilijke jaren te ondersteunen !              

Voor meer info, aarzel niet om contact op te 

nemen met één van onze medewerkers.

Het team Strube Belgium

Bruno De Wulf   0495 16 95 95

b.dewulf@strube.be    

Colette Méhauden   0473 56 43 58    

c.mehauden@strube.be    

Nancy De Vooght   0478 39 44 69

n.devooght@strube.be   

Strube is een geëngageerde en toekomstgerichte 

suikerbietenzaadveredelaar. Onze rassen zijn 

betrouwbaar en efficiënt en voldoen aan de eisen 

van de professionele bietenteler. Onze teams zijn 

ervaren en ervan overtuigd dat hun werk zin heeft 

want de suikerbietenteelt is hét voorbeeld van 

duurzaamheid en circulaire economie en bovendien 

is bietsuiker onvervangbaar !

bosley

De zaadprijs evenredig 

met de omzet van de 

suikerbieten 

Vanaf de campagne 2022, en voor 

een proefperiode van 3 jaar, zal de 

zaadprijs van de Strube suikerbietzaden 

gekoppeld worden aan het gemiddelde 

omzetcijfer per hectare in België voor de  

teelt van suikerbieten. 

De werkwijze is relatief eenvoudig: 

elk jaar, bij de afrekening van uw 

suikerbieten van het voorgaande jaar, 

berekent uw suikerfabriek de gemiddelde 

omzet van een hectare bieten (omzet 

alles inbegrepen: bieten, premies en diverse kortingen, pulp, enz.).

Indien de gemiddelde Belgische omzet lager is dan 

€ 2.700, zullen uw Strube zaden u minder kosten. Bij een 

hogere omzet blijft de basiszaadprijs van toepassing. 

De omzet van 2.700 € is het olympisch gemiddelde 

over de laatste 10 jaar ttz. het gemiddelde van deze 

jaren zonder het beste (2012) en het minst goede jaar 

(2018).

Het principe is als volgt: de basiszaadprijs (exclusief 

insecticidenbehandelingen) wordt verlaagd met 

hetzelfde percentage als het verschil tussen de 

gemiddelde omzet van het jaar en de referentie van 

€ 2.700. Dit tot een ondergrens van -20%.

Strube suikerbietzaden 9,7% goedkoper 

in 2022

Concreet voor de uitzaai 2022 is de berekening als volgt: de 

gemiddelde omzet in 2020 in België was 9,7% lager dan € 2 700 

(gewogen gemiddelde omzet volgens de oppervlaktes van beide 

suikergroepen Tienen en Iscal).

De basisprijs van de Strube suikerbietzaden wordt dus met 9,7% 

verlaagd in 2022 ! 

Een besparing van bijna 25 € per hectare !

Strube

sherlock
bosley 
raison 



Oreye: cichoreicampagne in de laatste rechte lijn
In Oreye zou de campagne normaal eindigen in de derde week van december. Blijf 
controleren op Sclerotinia en andere schimmels en aarzel niet om bij twijfel contact 
op te nemen met uw landbouwkundige en met OPCO (0479/12 47 86).

De afgevaardigde van uw representatieve organisatie in de fabriek is bereikbaar voor problemen, opmer-
kingen, vragen, enz. via het nummer 0479/12 47 86. U kan ook het secretariaat van de organisatie contac-
teren via: acdalcq.opco@gmail.com. 
Alvast nog een goed einde van de campagne! ■

Suikergehaltes – Tarra’s  -  Droge stof van de pulp

RESULTATEN CAMPAGNE 2021/2214

 Ontkopte bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra Koptarra NP PP DP

/Bruto
/Bruto

/Bruto /Netto
ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

Fo
nt

en
oy

 (I
sc

al
)

13/09/2021 19/09/2021 17,11 11,32 3,73 0,00 2,83 8,49 9,74 0,00 0,00 0,00

20/09/2021 26/09/2021 17,17 10,62 4,45 0,00 2,32 8,00 8,61 0,00 23,43 0,00

27/09/2021 03/10/2021 17,39 11,12 5,10 0,00 3,08 7,84 8,54 0,00 24,04 0,00

04/10/2021 10/10/2021 17,08 13,13 8,98 0,00 5,52 7,36 8,42 12,71 24,62 0,00

11/10/2021 17/10/2021 17,45 12,17 10,03 0,00 4,98 7,02 7,87 0,00 24,45 0,00

18/10/2021 24/10/2021 17,37 12,85 8,94 0,00 4,98 7,63 8,28 8,97 24,37 0,00

25/10/2021 31/10/2021 17,52 11,99 8,62 0,00 4,98 6,95 7,99 0,00 24,61 0,00

01/11/2021 07/11/2021 17,37 14,48 9,66 0,00 5,91 8,13 8,55 0,00 24,19 0,00

08/11/2021 14/11/2021 17,37 14,24 9,79 0,00 5,91 7,58 8,53 0,00 24,10 0,00

15/11/2021 21/11/2021 17,25 14,03 8,96 0,00 5,26 8,06 9,10 0,00 23,81 0,00

22/11/2021 28/11/2021 17,24 14,04 12,23 0,00 5,54 8,17 9,33 9,63 24,26 0,00

Campagne 17,31 12,76 8,03 0,00 4,71 7,74 8,59 10,33 24,09 0,00

 Volledige bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra Groentarra NCB NP PP DP

/Bruto
/Bruto

/Bruto
ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

Lo
ng

ch
am

ps
 (T

S)

27/09/2021 03/10/2021 16,75 3,66 4,10 2,93 3,39 0,13 10 0,00 23,20 0,00

04/10/2021 10/10/2021 16,64 5,29 6,37 4,72 4,49 0,53 9 0,00 23,35 0,00

11/10/2021 17/10/2021 16,80 5,94 7,41 7,16 5,50 0,11 6 10,40 23,33 0,00

18/10/2021 24/10/2021 17,02 5,87 7,29 6,59 5,54 0,14 5 0,00 23,66 0,00

25/10/2021 31/10/2021 17,44 6,16 7,34 5,85 5,86 0,11 6 0,00 23,97 0,00

01/11/2021 07/11/2021 17,48 6,64 7,49 7,47 6,23 0,18 6 0,00 23,20 0,00

08/11/2021 14/11/2021 17,46 7,34 8,88 8,58 6,83 0,24 5 0,00 23,67 0,00

15/11/2021 21/11/2021 17,32 7,61 8,54 9,66 7,22 0,14 4 0,00 23,11 0,00

22/11/2021 28/11/2021 17,31 8,00 9,05 8,47 7,69 0,16 3 10,93 23,29 0,00

Campagne 17,17 6,52 7,37 7,20 6,11 0,21 6 10,68 23,43 0,00

Ti
en

en
 (T

S)

27/09/2021 03/10/2021 16,77 2,53 3,44 2,24 2,08 0,29 10 0,00 24,42 0,00

04/10/2021 10/10/2021 16,62 4,09 5,48 3,93 3,47 0,43 8 0,00 24,54 0,00

11/10/2021 17/10/2021 16,71 4,97 6,47 4,64 4,24 0,51 7 0,00 24,83 0,00

18/10/2021 24/10/2021 16,83 5,36 6,26 4,01 4,90 0,52 6 0,00 24,44 0,00

25/10/2021 31/10/2021 17,23 4,77 6,41 3,69 4,35 0,38 6 0,00 24,63 0,00

01/11/2021 07/11/2021 17,24 5,65 6,76 4,63 5,10 0,53 6 0,00 24,35 0,00

08/11/2021 14/11/2021 17,24 5,84 7,80 4,59 5,36 0,44 5 0,00 22,62 0,00

15/11/2021 21/11/2021 17,22 6,17 8,01 5,20 5,54 0,48 4 0,00 23,25 0,00

22/11/2021 28/11/2021 17,20 6,92 8,04 6,52 6,39 0,41 3 0,00 23,51 0,00

Campagne 17,01 5,23 6,52 4,39 4,70 0,46 6 0,00 24,12 0,00

 Bieten Pulp

Weken

Suikergehalte Totale tarra Grondtarra NP PP DP

/Bruto
/Bruto

ZELFV. VALSE AS FABRIEKSV.

BE
LG

IË

13/09/2021 19/09/2021 17,10 - 3,73 0,00 2,83 9,75 22,34 0,00

20/09/2021 26/09/2021 17,17 - 4,45 0,00 2,32 0,00 23,43 0,00

27/09/2021 03/10/2021 16,98 - 4,23 2,34 2,90 0,00 23,90 0,00

04/10/2021 10/10/2021 16,75 - 6,77 4,09 4,53 12,71 24,08 0,00

11/10/2021 17/10/2021 16,94 - 7,43 5,38 4,97 10,40 24,11 0,00

18/10/2021 24/10/2021 17,04 - 7,35 4,71 5,21 8,97 24,07 0,00

25/10/2021 31/10/2021 17,38 - 7,15 4,28 5,05 0,00 24,39 0,00

01/11/2021 07/11/2021 17,37 - 8,09 5,46 5,79 0,00 23,85 0,00

08/11/2021 14/11/2021 17,39 - 9,10 6,16 6,34 0,00 23,53 0,00

15/11/2021 21/11/2021 17,27 - 8,60 6,38 6,27 0,00 23,32 0,00

22/11/2021 28/11/2021 17,26 - 9,36 7,04 6,70 10,45 23,60 0,00

Campagne 17,16 - 7,39 5,13 5,26 10,53 23,83 0,00

NB: Indicatieve gegevens - Koptarra bij IS: groen en rotte bieten inbegrepen - NCB = Niet-conforme Bieten

OPCO14
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Een goed beheerd fytolokaal: een must voor ieders gezondheid
Het fytolokaal is één van de meest risicovolle plaatsen 
op een landbouwbedrijf, wegens het potentiële gevaar 
voor mens en milieu van de er opgeslagen gewas
beschermingsmiddelen (GBM). Het is dan ook niet voor 
niets dat de inrichting en het beheer van het lokaal aan 
bijzondere voorwaarden zijn onderworpen. Die zijn niet 
alleen wettelijk bepaald, maar worden ook gecontroleerd 
door de overheid (FAVV, FOD of SPW DPC (in Wallonië)) 
en in het kader van de Vegaplan Standaard audits. 
Desondanks komen er nog geregeld signalen van erf
betreders (auditoren, overheidscontroleurs, teelt advi
seurs, …) die een fytolokaal bezochten met directe 
risico’s voor de gezondheid van de landbouwer en de 
erfbetreder. In dit artikel zetten we daarom de ver
schillende aspecten van het fytolokaal nog eens in de 
kijker.

Inrichting 
Een proper en stofvrij fytolokaal dat correct ingeplant is, garandeert een 
veilige opslag van GBM. Zorg ervoor dat het niet in direct contact staat 
met ruimtes waar mensen of dieren verblijven. Bij de inrichting let je 
erop dat het lokaal droog en goed geventileerd is, om ophoping van 
giftige dampen te vermijden. Ook als de producten in een fytokast of 
oude diepvries worden bewaard, voorzie je die best van een rooster om 
ventilatie te verzekeren. Er moet ook steeds een goede verlichting zijn, 
die het mogelijk maakt om de etiketten te lezen. Door gebruik te maken 
van brandveilige verf of materialen beperk je ook het brandgevaar.

Morsen van product vormt steeds een risico, maar dit kan je beperken 
door een opvangsysteem te voorzien. In Wallonië is dit zelfs een 
verplichting en moet het opvangsysteem een volume hebben dat 
minstens gelijk is aan een kwart van het totale volume aan vloeibare 
GBM of aan het volume van de grootste verpakking indien dit groter is. 
Om gemorst product eenvoudig te kunnen opruimen, dien je ook een 
verharde ondoordringbare ondergrond en niet absorberende leg-
planken te voorzien. Een emmer met zand of zaagmeel en een vuilblik 
maken dat je het product ook goed kan opruimen. 

Opslag van gewasbeschermingsmiddelen
Bewaar je gewasbeschermingsmiddelen steeds in de oorspronkelijke 
verpakking. Die is aangepast aan de chemische samenstelling van het 
product, wat schade aan de verpakking verhindert. Let er bovendien op 
dat het origineel etiket steeds aanwezig moet zijn. Hierop staat immers 
alle wettelijk verplichte informatie, net als de maatregelen die moeten 
worden getroffen in het geval van een ongeluk.

Om vergissingen tijdens de voorbereiding van de behandeling te 
vermijden, kan je je GBM ook best overzichtelijk ordenen. Dit kan per 
teelt waarvoor ze erkend zijn en/of per groep (fungicide/ herbicide/ 
insecticide/…). Bij het ordenen hou je er ook best rekening mee om de 
GBM in vaste toestand (poeders of granulaten) boven de vloeibare te 
stockeren, zodat eventuele lekken geen schade aan de onderliggende 
producten kunnen veroorzaken.

Niet Bruikbare Gewasbeschermings-
middelen (NBGM)
De opslag van NBGM verdient bijzondere aandacht. NBGM zijn 
producten waarvan de erkenning is ingetrokken en de opgebruiktermijn 
verstreken is, de erkenning niet (meer) van toepassing is op de teelten 
in uw bedrijf, de houdbaarheidstermijn verstreken is, of het etiket niet 
meer leesbaar is. Deze producten mogen strikt genomen enkel in uw 
bezit zijn indien ze minder dan 2 jaar als NBGM geklasseerd zijn en je ze 
dus nog niet met de volgende tweejaarlijkse ophaling van AgriRecover 
hebt kunnen inleveren. In het fytolokaal voorzie je hiervoor een 
afzonderlijke plaats, die je duidelijk aanduidt met een label “NBGM” of 
“Vervallen”.

Een bijzonder geval zijn de producten met een “120 dagen toelating 
voor noodsituaties”. Deze producten worden als NBGM beschouwd 
tijdens de periode buiten de 120 dagen toelating en moeten afzonderlijk 
worden opgeslagen met de aanduiding “NBGM-120 dagen”. Zolang de 
120 dagen toelating van deze producten in opeenvolgende jaren wordt 
verlengd, moeten deze niet worden ingeleverd bij AgriRecover.

De opslag van de lege verpakkingen moet niet noodzakelijk in het 
fytolokaal, maar kan ordelijk op een andere plaats op het bedrijf. Deze 
sorteer je zoals het hoort. Gebruik bij voorkeur de zakken die door 
AgriRecover worden aangeboden. 

Uitrusting
De basisuitrusting maakt dat je veilig met GBM aan de slag kan. Om 
correct te kunnen doseren is een weegschaal in goede staat cruciaal en 
een maatbeker helpt om vloeistoffen juist af te wegen. Voor het geval er 
toch iets misloopt, moet in de nabijheid van het fytolokaal ook stromend 
water of een oogdouche aanwezig zijn. Een brandblusapparaat is ook 
geen overbodige luxe.

Bij het werken met GBM is het belangrijk om ook je persoonlijke 
veiligheid te bewaken. Voorzie steeds een propere overall, degelijke 
laarzen, nitrile of neopreen handschoenen en een veiligheidsbril die je 
enkel voor het toepassen van GBM gebruikt. Vermijdt ook dat je giftige 
dampen inademt, door een masker te dragen met een filter voor 
organische dampen (bruine kleurcode). Deze filter dient regelmatig te 
worden vervangen en mag niet vervallen zijn. Je persoonlijke be-
schermings middelen moet je ook buiten het fytolokaal bewaren om te 
vermijden dat ze verontreinigd geraken, of de filters verzadigd raken 
door de dampen.

Besluit 
Door bewust met de risico’s van GBM om te gaan, kan je de risico’s 
beperken. Hierdoor draag je niet alleen bij aan een beter imago van de 
landbouw en aan het behoud van de erkenning van de nog beschikbare 
producten, maar je beschermt ook je eigen gezondheid. Bovendien 
vermijd je er een boete mee bij een controle door de overheid, of dat je 
certificaat wordt ingetrokken in het geval van een audit voor Vegaplan. 
Je hebt er dus alle belang bij om de richtlijnen nauwgezet op te volgen.■

Mathias De Backer, adviseur Vegaplan 

Reglementering en documentatie:
Er zijn verschillende bronnen die je als landbouwer kan raadple-
gen die helpen om aan alle voorwaarden te voldoen. 
- Erkende middelen in België: https://fytoweb.be/nl
- Veiligheidsfiches van GBM in België: https://www.phytotrans.

be/
- Ophaling lege verpakkingen en NBGM: https://agrirecover.eu/ 
- technisch advies Wallonië i.v.m. het gebruik van GBM: https://

protecteau.be/fr
• specifiek i.v.m. het fytolokaal: https://protecteau.be/fr/phy-

tos/professionnels/local-phyto 
- Checklijsten van SPW Département Police et Contrôle Wallonie : 

http://environnement.wallonie.be/ 
- Vegaplan standaarden : https://www.vegaplan.be/ 

Het fytolokaal links, met duidelijk geordende producten en legplanken met opstaande randen, beperkt de risico’s en de kans op het maken 
van fouten. Het fytolokaal rechts vormt een gevaar voor de gebruiker van de producten en het milieu. Afbeelding: Preventagri.

Bij een goed beheer van de lege verpakkingen worden de 
bussen uitgespoeld, gedroogd en bewaard in daarvoor 
voorziene zakken van Agrirecover. Doppen worden 
afzonderlijk verzameld. Zegels vallen, net als vervuild 
verpakkingsmateriaal zoals zakken of dozen onder de niet-
spoelbare fractie. Afbeelding: PROTECT'eau.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen ervoor dat je 
gezondheid maximaal beschermd wordt tijdens het werken 
met gewasbeschermingsmiddelen. Een masker met een 
filter met bruine markering absorbeert de dampen en een 
overal, handschoenen en laarzen verhinderen direct contact 
met het product. Afbeelding PROTECT'eau

Image PROTECT’eau

Image PROTECT’eau



ALLERLEI SUIKER16 Interieur van suikerbieten bij Skoda
Automerken zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun wagens duur-
zamer te maken. Volgens de website Auto55.be heeft Skoda een paar 
nieuwe interieurmaterialen bedacht die gemaakt kunnen worden uit de 
bijproducten van andere industrieën, zoals de suikerindustrie.

Skoda heeft al een patentaanvraag ingediend voor de binnenbekleding 
van de auto’s en meer bepaald voor uit bietenpulp gemaakte sierlijsten. 
De lokale suikerbieten worden verwerkt in Dobrovice, op ongeveer 50 
km van het hoofdkwartier van Skoda in Tsjechië. De de transportafstand 
tot de fabriek is beperkt waardoor de uitstoor van CO

2
 beperkt wordt. ■

Cichorei: BENEO investeert in Chili en Oreye
BENEO heeft een investeringsprogramma aangekondigd van meer dan 
30 miljoen voor de komende jaren om de capaciteit van zijn productie-
vestigingen voor cichoreiwortelvezels (inuline,...) in Pemuco (Chili) en 
Oreye (België) uit te breiden. 

Een tweede raffinaderijlijn is gepland in Pemuco wat de productiecapa-
citeit aanzienlijk zal verhogen en de CO

2
-uitstoot zal verlagen. De pro-

ductievestiging in Pemuco wil binnen enkele jaren koolstofneutraal 
zijn. Daarnaast zal de fabriek van Oreye tegen 2030 het specifieke ener-
gieverbruik per ton product met meer dan 50 procent verminderen.

Het gehele programma voorziet een capaciteitsverhoging van meer 
dan 40 procent van BENEO’s wereldwijde productie van cichoreiwortel-
vezels. De werkzaamheden op beide productielocaties beginnen in 
2022.

Er is vraag naar cichoreiwortelvezels om producten te ontwikkelen die 
inspelen op de heersende trends bij de consument, zoals een gezonde 
spijsvertering en immuniteit, mentaal welzijn, gewichtsbehoud, een 
gezonde bloedsuikerwaarde en gezonde botten.

Met twee productievestigingen op zowel het noordelijk als het zuidelijk 
halfrond biedt BENEO zijn klanten flexibiliteit en wordt de levering van 
prebiotische cichoreiwortelvezels over de hele wereld verzekerd. ■ VK: nieuwe plantver edelingstechnieken 

binnenkort toegelaten
De Britse regering is van plan de juridische definities van genetisch ge-
modificeerde gewassen (GGO’s) te wijzigen om de commercialisering 
mogelijk te maken van gewassen die zijn afgeleid van nieuwe innova-
tieve plantenveredelingstechnieken (NBT’s). Deze nieuwe technieken 
zouden meer ziekteresistente variëteiten opleveren en tegemoetkomen 
aan twee doelstellingen: betere opbrengsten en minder gewasbescher-
mingsmiddelen. 

Volgens de Britse minister van Milieu, Voedsel en Plattelandsaangele-
genheden zou de enige suikerproducent van het Verenigd Koninkrijk, 

British Sugar, onderzoek kunnen doen naar de genetische modificatie 
van suikerbieten om het gewas beter te beschermen tegen bietenziek-
ten zoals vergeling. Dit zou de winstgevendheid voor de Britse landbou-
wers kunnen verbeteren en tegelijk kunnen bijdragen tot de verwezen-
lijking van de milieudoelstellingen van de onderneming.

NBT’s kunnen worden gebruikt om een geselecteerde en zeer specifieke 
sequentie in het genoom van een plant te wijzigen. De resulterende 
modificaties houden niet in dat nieuwe genen van andere soorten wor-
den ingebracht, in tegenstelling tot genetisch gemodificeerde organis-
men. ■

Kroatië: nieuw stimulansplan voor bieten-
sector 
Volgens Total Croatia News heeft het Kroatische ministerie van Land-
bouw een voorstel voor een steunprogramma ten belope van ongeveer 
4 miljoen euro voor bietentelers ingediend voor openbare raadpleging 
als gevolg van de enorme inkrimping van het bietenareaal. Dit steun-
programma zou door de staat worden gefinancierd. Het moet de land-
bouwers helpen zich te herstellen van hun verliezen, zorgen voor 
cashflow, de primaire productie herstellen tot het niveau van voor de 
coronapandemie, de huidige werkgelegenheid op peil houden en ver-
storing van de voedselvoorzieningsketen voorkomen. In 2020 en 2021 
werd slechts 10.200 hectare met bieten ingezaaid, 20,3 procent minder 
dan in 2018 en 2019 en 48 procent minder dan in 2017.■
Cosun: een voormalig bezinkingsbekken 
omgebouwd tot zonnepanelenpark
De Cosun-fabriek in Puttershoek in het zuiden van Nederland gaat zijn 
eigen groene stroom produceren. Vanaf de zomer van 2022 zal het Cos-
un Solar Park genoeg elektriciteit produceren voor de fabriek en voor 
zo’n 7.600 huishoudens, meldt het Nederlands weekblad Nieuwe oogst.
Een 17 hectare groot zonnepark wordt gebouwd op een terrein dat 
vroeger werd gebruikt voor industriële waterzuivering, verwerking en 
opslag van bietengrond. Cosun wil de meest groene en innovatieve  
suikerbietenverwerker ter wereld zijn. Het zonnepark in Puttershoek zal 
bijdragen tot een toename van het gebruik van groene energie binnen 
de groep ■

Skoda gaat voor de binnenbekleding van zijn wagens 
(deurpanelen,...) milieuvriendelijke materialen gebruiken 
in plaats van traditioneel plastic en leer.

In 2022 zal Beneo een tweede cichoreiverwerkingsfabriek 
bouwen naast de eerste op de site van Pemuco in Chili.

WERELDORGANISATIE VAN SUIKERBIET- EN SUIKERRIETPLANTERS16

Instrumenten om de prijsvolatiliteit te beheersen, 
nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen en rekening te 
houden met stijgende productiekosten
De Wereldorganisatie van suikerbiet en 
suikerrietplanters, waarbij 36 verenigin
gen van suikerbiet en suikerriettelers uit 
34 landen zijn aangesloten, waaronder 
de CBB, vergaderde via videoconferentie 
op 22 november jongstleden.

Het jaar 2021 was wereldwijd opnieuw een moei-
lijk jaar door de gevolgen van de klimaatveran-

dering, die voor de landbouwers een realiteit is, 
waardoor de onzekerheid over de opbrengsten toe-
neemt en agronomische problemen worden veroor-
zaakt. 

Landbouwers worden het meest getroffen door de 
klimaatverandering, maar ze beseffen ook dat ze, 
naast anderen, degenen zijn die maatregelen kun-
nen nemen om de gevolgen van de klimaatverande-
ring te verzachten. 

De WABCG acht het van cruciaal belang instrumen-
ten en strategieën te ontwikkelen om zich aan te 
passen aan de klimaatverandering en aan de gevol-
gen ervan. Voorrang moet worden gegeven aan een 
strategische oriëntatie op basis van technische on-
dersteuning en innovatieprocessen, opgezet door 
producentenverenigingen, in samenspraak met re-
geringen, technische instituten en het maatschap-
pelijk middenveld.
De planters wijzen erop dat de stijgende brandstof- 
en meststofprijzen een grote impact zullen hebben 
op de productiekosten van suikerbieten en suikerriet 
wereldwijd. Als de prijs van suikerriet en suikerbie-
ten dit nieuwe evenwicht niet weerspiegelt, kunnen 

de planters in de verleiding komen minder meststof-
fen te gebruiken, vooral als die moeilijker te vinden 
zijn, wat gevolgen zal hebben voor de opbrengst van 
de akkers en dus voor de rendabiliteit van de sector.

Na vier jaar van zwakke markten, tijdens dewelke de 
suikerbieten- en suikerrietproductie voor vele telers 
over de hele wereld niet rendabel was, gaan de sui-
ker- en ethanolmarkten weer in de richting van een 
positieve trend. 

Maar de planters zijn zich er terdege van bewust dat 
de suiker- en de ethanolmarkt zeer volatiel zijn. 
Daarom zijn ze van mening dat de huidige marktsi-
tuatie moet worden gezien als een kans voor de hele 
sector om zich voor te bereiden op de toekomst, 
door instrumenten uit te werken om:
- het effect van de prijsvolatiliteit te beheren, door 

plantersverenigingen te steunen bij het ontwikke-
len van nieuwe instrumenten, waaronder bijvoor-
beeld een redelijk gebruik van suikertermijncon-
tracten om de suikerbiet- en suikerrietprijzen vast 
te stellen;

- de essentiële cohesie tussen planters en fabrie-
ken, die volgend jaar in grote delen van de wereld 
aanzienlijk kan worden verstoord, te waarborgen, 
bijvoorbeeld door een verdeelsleutel op basis van 
de aangepaste kosten;

- marktdiversificatie te bevorderen, om de weer-
baarheid van de suikerbiet- en suikerrietsector te 
verbeteren, door middel van groene-chemie-initi-
atieven zoals bio-ethanol, bioplastics en biogas, 
die door de sector, de industrie en de regeringen 
moeten worden aangemoedigd en gesteund. ■

SUIKERBIETEN

Onze selectie, uw rassen :
EEN PRODUCTIEF GAMMA

AANGEPAST AAN UW NODEN.

florimond-desprez.fr

PRODUCTIVE 

ET TOLÉRANTE

• Goede tolerantie tegen 
    bladziekten
 

• Prima grondtarra 
 

• Goede productiviteit

• Prima productiviteit
 

• Tolerant tegen schieters 
 

• Prima opkomstkwaliteit

TOLERANT TEGEN
 NEMATODEN

KWS BEET SEED SERVICE

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.

Registreer u op: 
www.beetseedservice-be.com

	■ 50% korting op alle KWS rassen  
in geval van herzaai!

	■ Nieuwe functie: registreer uw velden  
in een click

	■ De Beet Seed Service is vanaf  
6 december 2021 enkel bereikbaar  
in myKWS.

CONVISO® is a registered trademark of Bayer.
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De selectie van een top 
team voor 2022!

www.kws.com/be/nl

Rhizomanierassen
FLORENTINA KWS
	■ Financieel nr.1 van de 

rhizomanierassen
	■ Zeer productief type

ANNELAURA KWS
	■ Zeer hoog suikergehalte
	■ Excellente weerstand tegen 

bladziekten

AZURA KWS
	■ Evenwichtig type
	■ Boven gemiddelde 

bladziektentolerantie

Rhizoctoniarassen
ANNEMONIKA KWS
	■ Zeer hoge financiële 

opbrengst
	■ De compromis 

financiële opbrengst/ 
rhizoctoniatolerantie

HENDRIKA KWS
	■ Zeer goede tolerantie tegen 

aaltjes
	■ Topper in tolarantie tegen  

rhizoctonia en bladziekten

ANNEMARTHA KWS
	■ Zeer hoge financiëel 

opbrengst
	■ Hoog suikergehalte

Aaltjesrassen

CAPRIANNA KWS
	■ Financieel nr.1 van alle 

geteste rassen door het 
KBIVB

	■ Evenwichtig type
	■ Verbeterde 

rhizomanietolerantie

LISANNA KWS
	■ Zeer stabiel in financiële 

opbrengst en tegen de 
bladziekten!

	■ Geschikt voor alle 
rooiperioden

LEONTINA KWS 
	■ Evenwichtig type 
	■ Zeer goede weerstand 

tegen ziekten
	■ Weinig schieters

TESSILIA KWS
	■ Super opbrengsten in 

besmette en onbesmette 
gronden

	■ Zeer hoog suikergehalte

SMART JITKA KWS  
en andere SMART rassen in progress
	■ De onkruidbestrijding tegen moeilijke onkruiden  

met slechts 2 behandelingen 
	■ Excellente selectiviteit tegen CONVISO® ONE
	■ Beperkt beschikbaar

CONVISO® SMART
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