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Kort geoogst
Verenigd Koninkrijk: een granulaire formulering met 
knoflookextract (450 g/kg) is toegelaten in suiker-

bieten, waardoor het voor de planters mogelijk wordt om vrij
levende nematoden te bestrijden, meldt Farming UK. Het product is 
het resultaat van onderzoek verricht door de British Beet Research 
Organisation en kan worden ingezet om de schade aan te pakken 
die vrijlevende nematoden veroorzaken, zoals onvolgroeide 
planten en kleinere wortels.

Rusland: Oekraïense suikerinvoer verboden. Volgens 
Interfax heeft de Russische regering suiker opgenomen in 

de lijst van producten die sinds juni 2021 niet meer uit Oekraïne 
mogen worden ingevoerd. Op de lijst van verboden goederen 
staan ook frisdranken met suikeradditieven, jam, vruchtenpasta, 
gekonfijte vruchtenpasta, snoepgoed op basis van suiker en 
roomijs.

Cosun zet spoed achter het laden van bieten door 
strenge vorst tijdens de kerstperiode. Volgens 

Akkerwijzer is tot 31 december een noodregeling ingesteld om de 
meest door vorst getroffen bieten in NoordoostNederland op te 
halen.

In 2021/22 ligt de EU-suikerproductie 12 procent 
hoger dan in 2020/21, ondanks het laagste suikergehalte 

sinds jaren. Volgens Platts heeft het koelere weer het aantal gevallen 
van vergeling beperkt en verwacht Frankrijk voor 2021/22 een 
suikerproductie van 4,4 miljoen ton (3,4 miljoen ton het jaar ervoor).

Brazilië: voldoende ethanolvoorraden om aan de 
vraag te voldoen tot de volgende campagne eind april 

2022. Het evenwicht tussen vraag en aanbod, dat enkele maanden 
geleden nog zeer krap was, is terug stabieler als gevolg van een 
lager ethanolverbruik en een beter dan verwachte suikerrietoogst 
aan het einde van het seizoen. 

Suikerbieten waren in 2020 met 100,1 miljoen ton het 
op een na belangrijkste gewas in de EU, aldus Eurostat. 

De oogst van zachte tarwe en spelt staat op de eerste plaats met 
119,1 miljoen ton.

Thailand: verwacht wordt dat het land zijn 
marktaandeel op de wereldsuikermarkt zal heroveren  

na twee opeenvolgende jaren van droogte. Volgens Platts zou de 
suikerproductie in totaal 10,5 miljoen ton bedragen en zou de 
suikerexport kunnen stijgen tot 7,5 miljoen ton.

Egypte: gesubsidieerde suikerprijzen stijgen met 
23,5 procent.

Deze toename werd eind december aangekondigd tegen de 
achtergrond van sterk stijgende grondstofprijzen. Volgens het 
ministerie van Voedselvoorziening volstaat de suikervoorraad om 
3,5 maand verbruik te dekken. In Egypte is suiker een essentieel 
handelsartikel. Egyptenaren consumeren 30 kilo suiker per jaar.
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WTO veroordeelt India’s binnenlandse steun en exportsubsidies
Naar aanleiding van klachten die in 2019 werden 
ingediend door Brazilië, Australië en Guatemala (de 
Europese Unie was derde partij) tegen de suikersubsidies 
die India toekent, heeft de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) vorige maand geoordeeld dat het land de WTO
overeenkomst inzake landbouw heeft geschonden. Als 
gevolg daarvan is India verplicht zijn verboden subsidies 
binnen vier maanden stop te zetten.

De afgelopen drie jaar, tussen 2017/18 en 2020/21, hebben de  
gesubsidieerde productie en uitvoer van India zwaar gewogen op 

de mondiale en Europese markten, die extreem onder druk hebben  
gestaan. Het staat buiten kijf dat de Europese bietsuikersector 
waardeverlies heeft geleden. 

Uit persberichten blijkt dat India beroep zal aantekenen tegen de 
uitspraak van de WTO en in tussentijd zijn suikerbeleid niet zal 
veranderen. De Indiase overproductie zal dus blijven wegen op de 
wereldsuikermarkt en op de suikerprijzen. 

Gezien deze situatie vraagt CIBE, de vereniging van Europese 
suikerbietentelers, de Europese Commissie om in ieder geval per direct 

alle suikerinvoer uit India op te schorten. CIBE pleit al geruime tijd voor 
rechtvaardige handelsregels en eerlijke concurrentie voorwaarden en 
maakt bezwaar tegen de verkoop van suiker op de Europese suiker-
markt die hiertegen indruist. Helaas constateert CIBE dat het uiterst 
moeilijk is dit fenomeen, waarvan de telers en producenten in de EU de 
impact ondervinden, te bestrijden. De Europese Unie moet 
doeltreffender instrumenten ontwikkelen en toepassen om haar 
landbouwers en industrieën te beschermen.

Daarnaast is CIBE voorstander van productievoorschriften voor 
ingevoerde suiker die in overeenstemming zijn met de EU-
productienormen en verzet de vereniging zich tegen de toegang tot de 
Europese markt van suiker geproduceerd onder omstandigheden die in 
de EU als illegaal zouden worden beschouwd. Dit vormt de kern van het 
huidige debat over ingevoerde suiker, ontbossing, wederkerigheid en 
spiegelclausules, dat CIBE verdedigt.

Britse planters tegen belastingvrije toegang 
voor Indiase suiker
De National Farmers Union heeft er bij de Britse regering op 
aangedrongen in de lopende vrijhandelsonderhandelingen met India 
geen belasting vrije toegang voor Indiase suiker tot de Britse markt toe 

te staan. Voor de bietenplanters is het uitgesloten dat het Verenigd 
Koninkrijk rechtenvrije toegang zou toekennen, nu de WTO heeft 
geoordeeld dat India de regels inzake landbouwsteun en 
uitvoersubsidies heeft geschonden. Hoewel de WTO India heeft 
gevraagd hiermee te stoppen tegen april 2022, zal dit geen gevolgen 
hebben voor het Indiase beleid, doordat er momenteel geen 
operationele WTO-beroepsinstantie is.■

Koolstoflandbouw: landbeheer dat leidt tot meer koolstofopslag
Vorige maand heeft de Europese Commissie haar plan 
uiteengezet om “duurzame koolstofcycli te herstellen”. 
Het doel is de koolstofarme landbouw te ondersteunen 
en de landbouwers te belonen voor hun inspanningen.

Tegen 2030 wil Europa 42 miljoen ton CO
2
 opslaan in de bodem via 

koolstoflandbouw. De Europese Commissie overweegt een nieuw 
groen bedrijfsmodel in te voeren waarbij landbeheerspraktijken worden 
beloond die de koolstofvastlegging in levende biomassa, bodems en/of 
dood organisch materiaal verhogen of de CO

2
-uitstoot in de atmosfeer 

verminderen.

Tegen eind 2022 zal de Commissie een Europees regelgevingskader 
voor de certificering van koolstofopslag voorstellen: regels voor het 
bijhouden van een koolstofboekhouding en voorschriften om de 
authenticiteit van duurzame koolstofopslag te controleren. Deze regels 
zullen het rechtskader vormen voor de ontwikkeling van koolstof–
landbouw en industriële oplossingen om de koolstofemissies in de 
atmosfeer tot nul terug te brengen.

Eisen Copa en Cogeca
Bij de uitvoering van de door de Commissie voorgestelde 
koolstoflandbouw zullen de landbouwers met tal van uitdagingen 
worden geconfronteerd, zoals de lasten die de uitvoering van de 
geplande maatregelen met zich meebrengt, het gebrek aan adequate 
adviesdiensten, het gebrek aan toegang tot kennis, belemmeringen in 
de regelgeving, de complexiteit en de hoge kosten van een toezicht- en 
controlesysteem zonder zekerheid over de potentiële inkomsten.

Copa en Cogeca, die coöperaties en landbouwverenigingen 
vertegenwoordigen, waarderen het dat de landbouw wordt betrokken 
bij de strijd tegen de klimaatverandering en de verwezenlijking van een 
groener Europa, maar hebben de volgende eerste opmerkingen en 
verzoeken met betrekking tot het voorstel van de Commissie:
- de toepassing van organische meststoffen in het plan opnemen, 

aangezien dit een zeer gunstige praktijk is in termen van 
koolstofvastlegging, biodiversiteit en voordelen voor water en 
bodem;

- rekening houden met de inspanningen en maatregelen die de 
landbouwsector reeds heeft gedaan om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen; 

- steun verlenen voor financiering en betrokkenheid van landbouwers 
bij de programma’s;

- verduidelijken hoe koolstofkredieten kunnen worden vastgesteld en 
hoe koolstofkredieten extra inkomsten voor landbouwers kunnen 
worden.  

- de algemene bijdragen van de landbouw aan de strijd tegen de 
klimaatverandering verduidelijken. Koolstoffarming is slechts een 
deel van de oplossing voor klimaatverandering. Het mag niet in de 
plaats komen van maatregelen van andere sectoren in de 
productieketen om de emissies te verminderen;

- ervoor zorgen dat de verschillende eisen en/of doelstellingen die 
voortvloeien uit de verschillende strategieën in het kader van de 
Green Deal (van boer tot bord, biodiversiteit, ...) geen bedreiging 
vormen voor de voedsel- en biomassaveiligheid en voor de 
duurzaamheid van de landbouw.■

India tekende beroep aan tegen de WTO-beslissingen en 
kan daardoor zijn suikersector blijven subsidiëren. Hierdoor 
zal de Indiase overproductie de wereldmarktprijs verder 
onder druk zetten.

Kosteninflatie laat ons niet koud
We staan ondertussen op luttele dagen van het 
einde van de campagne 2021. Onze syndicale 
vertegenwoordigers zullen daarna zeker, samen met 
de suikerfabrikanten, de balans van het verloop 
ervan opmaken. Wat waren de knelpunten bij de 
bietenontvangst? Hoe presteerden de suiker
fabrieken? Die vragen zullen dan constructieve 
voorstellen opleveren om het tijdens de volgende 
campagne misschien anders en beter te doen.

En vervolgens gaat de aandacht naar wat de bietenteelt dit, of 
eigenlijk afgelopen jaar zal opgebracht hebben. Daarvoor 

moeten we in België vooral kijken naar de huidige prijsontwikkeling 
op de Europese suikermarkt. En die is bemoedigend. Sinds 
verschillende maanden lijkt de suikerprijs duurzaam opwaarts 
gericht te zijn. We mogen van een duurzame trend spreken omdat 
de “fundamentals” gunstig zijn. Daarmee duiden de markt-
specialisten op de onderliggende factoren die de suikerprijs 
beïnvloeden. Die factoren wijzen op een markt waar het aanbod 
niet groot genoeg is om aan de vraag te beantwoorden. En die 
krapte blijft de prijs van de suiker omhoogstuwen. 

De vraag is natuurlijk in welke mate ook de bietentelers hiervan 
zullen profiteren. Zullen de prijzen sterk genoeg stijgen zodat we in 
de voor hen interessante delen van de prijstabellen belanden? En 
zullen ze lonend en vertrouwenwekkend genoeg zijn om ook de 
komende jaren voldoende bieten uit te zaaien?

In dat verband mogen we ons, zeker de laatste maanden, niet 
blindstaren op de suikerprijs en de daaraan gelinkte bietenprijs. 
Net als in de andere sectoren van de economie, moeten 
landbouwers immers afrekenen met sterke stijgingen van hun 
productie kostprijs. Het meest schrijnend daarbij lijkt de prijs-
explosie van de stikstofhoudende meststoffen, die nog eens aan-
gevuurd wordt door de problematische beschikbaarheid die de 
komende maanden dreigt. Stijgende gasprijzen, de vraag in andere 
wereld delen en de hoge transportkosten spelen daarin mee.

Daarbovenop komen dan nog eens de energiekost en de nood om 
meer en duurdere gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Het is 
nodig dat ook onze afnemers, de suikerindustrie, dit meenemen in 
de vergoeding van de bietenproductie. Over de modaliteiten kan 
gediscussieerd worden, maar het principe moet duidelijk zijn!

Als we de prijsstijgingen in de winkelrekken zien, die voedings-
fabrikanten en -retailers zeggen te “moeten” toepassen, is het niet 
meer dan logisch dat ook de eerste schakel van de keten, de landbouw, 
hiervan een deel opeist. We vragen niet alleen inspanningen van de 
suikerfabrikanten. Ook de overheid moet in actie komen. In dat 
verband onderzoekt de CBB hoe recente Europese en Belgische 
regelgeving ons kan helpen dit af te dwingen. Als nieuwe wetgeving 

meteen dode letter blijft als het water de zwakste schakels 
van de voedselketen aan de lippen staat, moeten we ons ernstige 
vragen durven stellen bij de kwaliteit van die wetgeving ... 

De overheid moet ook op een ander vlak dringend de hand in eigen 
boezem steken. Er is immers nog een andere “werf” waarop ze beter 
kan doen. Al te vaak worden maatregelen genomen zonder de eco-
nomische draagkracht van de landbouw mee in rekening te nemen. 
Tot vervelens toe, moet ik daarvoor het dossier van de neonicotino-
iden opdiepen. Een op verschillende vlakken efficiënt middel om te-
gen de vergelingsziekte te strijden wordt verboden, maar, op korte 
termijn, zijn enkel minder doeltreffende én duurdere alternatieven 
voorhanden. Met een grondige en objectieve impactanalyse, zowel 
agronomisch als economisch, kan men dat voorkomen.

Ik hoop dat deze verschillende suggesties bij de goede voornemens 
op de “nieuwjaarsbrieven” van fabrikanten en politici staan. In ieder 
geval zullen de verschillende bieten 
syndicaten en de CBB hen er te 
gelegener tijd aan herinneren …

Ook nog eens mijn beste 
wensen voor 2022, een 
nieuw jaar van uitdagingen 
én kansen! ■
Peter Haegeman, 
Secretaris-generaal CBB

“We mogen ons niet blindstaren op de 
suikerprijs en de daaraan gelinkte 
bietenprijs.”
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Super rijk

Strube = uw onmisbare zaadpartner: De beste suikerbietrassen 9,7% goedkoper in 2022 ! 

Europese suikerproductie in de lift tegen 2031
In het verslag dat de Europese Commissie in december 
publiceerde over de EUlandbouwperspectieven voor 
20212031, staat dat de groei van de suikerproductie zal 
worden beperkt door een stabilisatie van het suiker
bietenareaal en een vertraging van de opbrengst
stijging.

Het verslag meldt ook dat de suikerproductie langzaam zal toenemen 
van gemiddeld 15,5 miljoen ton in 2019-2021 tot 16,0 miljoen ton 

in 2031.
 
Het totale suikerbietenareaal zou zich stabiliseren op iets minder dan 
1,5 miljoen hectare in 2031, na een aanvankelijke daling in verschillende 
van de belangrijkste suikerbietproducerende EU-landen.

De voorbije jaren is de opbrengst van suikerbieten veel minder gestegen 
(+1,7 t/ha in 2000-2010 tegen +0,2 t/ha in 2010-2020) en verwacht 
wordt dat deze tendens zich op middellange termijn zal voortzetten. 
Deze evolutie heeft te maken met de problemen omtrent het gebruik 
van pesticiden en het verbod op sommige daarvan, met name de 
neonicotinoïden. Deze ontwikkelingen zouden resulteren in een 
langzame groei van de suikerproductie van gemiddeld 15,5 miljoen ton 
in 2019-2021 tot 16,0 miljoen ton in 2031. 

De productie van isoglucose in de EU zou sneller stijgen dan de 
suikerproductie, van ongeveer 600.000 ton nu, tot meer dan 800.000 

ton in 2031. Deze toename zou echter beperkt blijven door concurrentie 
van scherp geprijsde suiker en andere zoetstoffen.

Dalende trend suikerconsumptie
Het suikerverbruik daarentegen zou met 0,5 procent per jaar dalen tot 
15,9 miljoen ton in 2031. Dit zou vooral het gevolg zijn van het feit dat 
de binnenlandse menselijke consumptie afneemt omdat consumenten 
kiezen voor gezondere voedingspatronen. Voor de andere suiker-
toepassingen (die ongeveer 15 procent van het totale suikerverbruik 
uitmaken) worden echter andere ontwikkelingen verwacht: de uitvoer 
van suiker in verwerkte voedingsmiddelen zou met 2,5 procent per jaar 
toenemen, terwijl het industriële gebruik op hetzelfde niveau zou 
blijven.

Naar een evenwicht tussen uitvoer en invoer 
van suiker  
De mondiale en Europese suikerprijzen zijn op elkaar afgestemd sinds 
het einde van de EU-suikerhervorming en het afschaffen van de 
suikerproductiequota in 2017. Vanaf dan bleef de EU-prijs relatief 
stabiel ten opzichte van de wereldprijs. Vermoedelijk zullen de prijzen 
in 2021-2031 geleidelijk stijgen. De EU-uitvoer zou toenemen als gevolg 
van een hogere productie en een afgenomen binnenlandse vraag.  
Om dezelfde redenen zou de suikerimport krimpen, al zou de  
EU-prijspremie de daling kunnen afzwakken. In 2031 zouden de  
EU-export en import ongeveer op hetzelfde peil liggen, hetzij circa  
1,6 miljoen ton.

Wat te denken van deze voorspellingen voor de komende tien jaar? 
Volgens CIBE werd in de prognoses totaal geen rekening gehouden 
met belangrijke beleidsbeslissingen, zoals het regelgevingskader van 
het nieuwe GLB (2023-2027) of de uitvoering van de strategieën “van 
boer tot bord” en “biodiversiteit”, die in de komende tien jaar zeker een 
invloed zullen hebben op de landbouwproductie. Wat suiker betreft, 
zou de in het EU-verslag voorspelde toename van de productie en de 
handel tussen de EU en derde landen dan ook worden overschat. ■
Prijs in euro/ton 2006-2031

Wereldprijs witte suiker
EU prijs witte suiker
EU prijs isoglucose 

Bron : EU Agricultural Outlook for markets, income and environment 
2021-2031

Südzucker meldt goede resultaten voor derde kwartaal 2021/22
Südzucker heeft voor het derde trimester van zijn 
boekjaar 2021/22 een duidelijk beter resultaat dan het 
jaar voordien bekendgemaakt. Dit is vooral te danken 
aan zijn segmenten suiker en biobrandstoffen.

In het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2021/22 (1 september 
tot 30 november 2021) heeft Südzucker AG zijn geconsolideerde 

concernomzet met ongeveer 17 procent verhoogd. 

Het geconsolideerd bedrijfsresultaat van de groep steeg met ongeveer 
90 procent tot ongeveer 126 miljoen euro (vorig jaar: 66 miljoen euro). 
De aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat van de groep is 
vooral te danken aan het suikersegment, met een positieve 
winstbijdrage van ongeveer 9 miljoen euro (vorig jaar: -28 miljoen 
euro). Het segment CropEnergies laat een winststijging zien tot 
ongeveer 56 miljoen euro (vorig jaar: 29 miljoen euro).

In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar 2021/22 (1 maart tot 
en 30 november 2021) bedroeg de geconsolideerde omzet van de groep 
ongeveer 5,64 miljard euro (vorig jaar: 5,09 miljard euro). Dankzij de 
positieve ontwikkeling in het derde kwartaal komt het cumulatieve 
bedrijfsresultaat van de groep voor de eerste negen maanden uit op circa 
260 miljoen euro, wat aanzienlijk hoger is dan vorig jaar (195 miljoen euro).

Verwachte winststijging van 6 procent
Op basis van deze positieve evolutie verwacht Südzucker voor het 
boekjaar 2021/22 een omzet van 7,3 tot 7,5 miljard euro te behalen 
(vorige prognose: 7,1 tot 7,3; vorig jaar: 6,7 miljard euro). Het 
geconsolideerd bedrijfsresultaat van de groep zou aanzienlijk 
verbeteren van 320 tot 380 miljoen euro (vorige prognose: 300 à 400; 
vorig jaar: 236 miljard euro).
 
Südzucker blijft echter voorzichtig door de eventuele kosten die de 
vierde golf van de coronapandemie zou kunnen veroorzaken en door 
het opduiken van de omikronvariant in het vierde kwartaal van het 
boekjaar 2021/22 en mogelijk nog daarna. De economische en 
financiële gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Südzucker telt nu vijf segmenten
Südzucker, de grootste suikerproducent van Europa, is met zijn 
segmenten suiker, speciale producten, zetmeel en fruit een belangrijke 
speler in de levensmiddelenindustrie. Het is ook de grootste producent 
van ethanol in Europa met zijn segement CropEnergies.

In zijn traditionele suikersegment beschikt de groep over 23 
suikerfabrieken en 2 raffinaderijen, die zich uitstrekken van Frankrijk in het 
westen, via België, Duitsland en Oostenrijk, tot Polen, de Tsjechische 

Republiek, Slowakije, Roemenië, Hongarije, Bosnië en Moldavië in het 
oosten.

Het segment specialiteiten, met zijn functionele ingrediënten voor de 
consumenten van voeding en veevoeder (BENEO), gekoelde/bevroren 
producten (Freiberger) en portieverpakkingen (PortionPack Europe), is 
actief op dynamische groeimarkten.

Het nieuwe zetmeelsegment (voorheen opgenomen onder speciale 
producten) omvat de zetmeel- en ethanolactiviteiten van Agrana. 

Het segment CropEnergies van Südzucker is de grootste producent 
van hernieuwbare ethanol in Europa, met productie-eenheden in 
Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Andere 
producten in dit segment zijn voederproteïnen en diervoederproducten, 
alsmede biogene kooldioxide. 

Het fruitsegment van de groep is wereldwijd actief en is wereld-
marktleider op het gebied van fruitbereidingen en een van de 
belangrijkste leveranciers van vruchtensapconcentraten in Europa.
 
In 2020/21 had de groep ongeveer 17.900 mensen in dienst en werd 
een omzet behaald van 6,7 miljard euro. ■
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Strube = uw onmisbare zaadpartner: De beste suikerbietrassen 9,7% goedkoper in 2022 ! 

Grote onzekerheid over rendabiliteit van de teelt!
De campagne 2021 is zo goed als afgewerkt. De “nazorg” 
kan beginnen, alsook de evaluatie van wat goed en 
minder goed verliep. Eens te meer blijkt dat onze 
controle in de recepties noodzakelijk én nuttig was. Het 
is niet omdat de receptieinstallaties draaiden dat ze 
goed draaiden, en dat is waar er op toegezien werd. 

We konden er steeds opnieuw de vinger leggen op zwakke punten 
of onvolkomenheden en onderschepten er misgelopen stalen en 

ontledingen. Een bietenreceptie zonder syndicale controle … we 
kunnen het ons amper voorstellen! Een woord van dank aan al onze 
controleurs is dan ook op zijn plaats – hun werk heeft de planters 
meerdere duizenden euro opgeleverd. 

De definitieve productiecijfers zijn nog niet gekend, maar Iscal verwacht 
een gemiddeld rendement van 78 ton à 17,12°Z en TS voor haar cliënteel 
van Tienen gemiddeld 86 ton à 16,95°Z. Over de prijs is nog niets 
geweten. De planters van Iscal moeten hiervoor het einde van het 
campagnejaar afwachten (30/09/2022) en deze van TS krijgen hun 
definitieve “uitslag” ten laatste op 30/06/2022. 

In afwachting betaalde TS een voorschot van 18 euro/ton à 18% SG – 
het saldo en de afrekening van premies en boetes volgt op 30/06/2022. 

Iscal rekent einde januari 2022 alles voorlopig af op basis van een prijs 
van 26,29 euro/ton à 16% SG – einde november 2022 wordt het saldo 
uitbetaald. 

Campagne 2022
Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor de campagne 2022. De in 
2021 sterk gestegen productiekosten, die zich zullen doorzetten in 
2022, veroorzaken grote ongerustheid met betrekking tot de 
rendabiliteit van de teelt. Niettegenstaande de marktvooruitzichten vrij 
positief zijn (maar de ervaring leert hoe snel iets kan veranderen) zal het 
huidige prijsbeleid van zowel TS als van Iscal gemiddeld een 
verlieslatende teelt tot gevolg hebben, hoe goed het rendement 
misschien ook zal zijn.
 
Op aandringen van Coco Haspengouw denkt TS een oplossing te 
kunnen aanbieden door de toepassing van een korting op de 
zaadfactuur van 80 euro per eenheid bietenzaad. Dit is “iets” maar verre 
van voldoende, het dekt amper de gestegen prijs van de stikstof!

Bij Coco Iscal is het begin januari nog steeds wachten op een antwoord 
van Iscal op de vraag naar een premie van 2,5 euro/ton bovenop de 
huidige prijsschaal. Zo Iscal bereid is deze premie (die slechts gedeeltelijk 
de gestegen productiekosten dekt) te betalen, biedt Coco Iscal als 
tegenprestatie bevoorradingszekerheid aan Iscal voor de volgende 
twee campagnes. Van een engagement gesproken! 

De eerste reacties van Iscal waren spijtig genoeg negatief. Heel wat 
planters suggereerden reeds om tot (harde) actie over te gaan, maar de 
Algemene Vergadering van Coco Vlaanderen en Coco Iscal willen half 
januari afwachten vooraleer hierover te beslissen. De planters zullen via 
sms, nieuwsbrieven en de website op de hoogte gehouden worden van 
eventuele initiatieven.     

Wintervergaderingen 2022
De coronasituatie dwingt ons opnieuw om voorzichtig te zijn met 
fysieke vergaderingen met grote groepen, vandaar dat de winter-
vergaderingen opnieuw niet zullen doorgaan. We organiseren voor het 
Verbond Suikerbietplanters en Coco Vlaanderen alleszins in het voorjaar 
enkele digitale vergaderingen met het overzicht van de campagne 2021 
en een stand van zaken met betrekking tot het interprofessioneel 
akkoord en de campagne 2022.■

Eric Van Dijck, Secretaris

Website http://www.suikerbiet.eu

Voor een overzicht van de laatste campagneresultaten verwijzen 
we u graag naar onze website. 

Daar kan u nog een laatste keer deelnemen aan onze 
winterwedstrijd en enkele mooie prijzen winnen. We danken KWS, 
Strube en SESVanderHave voor het ter beschikking stellen van 
deze nuttige prijzen.

Op onze website gaan we eind januari ook extra aandacht 
besteden aan hoe de afrekeningen van de fabrikanten juist 
moeten gelezen worden zodat elke planter de juistheid ervan voor 
zichzelf kan nagaan.

Heb je vragen of suggesties? Aarzel niet en stuur een e-mail naar 
de secretaris van.dijck.eric@gmail.com

5SUIKERMARKT
Wereldmarkt: prijsdaling als gevolg van Omikron en goede Indiase oogst 
Na enkele dagen een piek van 460 euro te hebben 
bereikt, eindigde de prijs voor witte suiker in december 
rond 440 euro per ton. Begin januari daalde de prijs licht 
tot 435 euro per ton. 

De bezorgdheid over de nieuwe omikronvariant die zou kunnen 
leiden tot strengere sanitaire maatregelen en grenssluitingen, blijft 

de internationale suikerprijzen onder neerwaartse druk zetten.

Bovendien zou het wereldaanbod van suiker kunnen toenemen 
aangezien de Indiase suikeroogst veelbelovend is. In de eerste twee 
maanden van de oogst ligt de productie 10 procent hoger dan vorig 
jaar. En een stijging met 10 procent voor ‘s werelds op één na grootste 
producent betekent een aanzienlijk extra aanbod van 2 miljoen ton 
suiker. 

In Brazilië daarentegen is de suikerproductie lager dan normaal als 
gevolg van de hoge olieprijs. Hogere benzineprijzen zetten auto-

mobilisten ertoe aan meer ethanol te tanken. Hierdoor neemt de 
productie van ethanol toe ten koste van de suikerproductie. Dit 
ondersteunt de suikerprijzen in Brazilië, ‘s werelds grootste producent 
en exporteur.

Thailand weer prominent aanwezig 
De daling van de Braziliaanse productie zou kunnen worden 
gecompenseerd door een uitbreiding van de Indiase en Thaise 
productie. Maar ook al zal de Thaise productie naar verwachting 
toenemen van 7,4 miljoen ton vorig jaar tot 10 miljoen ton, de markt zal 
normaal gezien krap blijven tot de volgende Braziliaanse oogst in april 
2022 en speculanten rekenen nog steeds op een stijging.

EU-prijzen ondersteund door kleine 
suikervoorraad 
In 2020/21 is de suikerproductie in de EU-27 gedaald tot slechts 14,7 
miljoen ton, wat resulteert in een zeer lage eindvoorraad van slechts 1,3 
miljoen ton suiker. Voor 2021/22 verwacht de Europese Commissie 

opnieuw een relatief lage productie van 15,7 miljoen ton suiker en een 
geringe eindvoorraad van 1,4 miljoen ton suiker.

Het prijzenobservatorium van de Europese Commissie meldde voor 
oktober 2021 een prijs van 417 euro per ton witte suiker voor de EU in 
haar geheel en van 408 euro per ton voor de West-Europese regio (FR, 
BE, NL en DE). Voor diezelfde regio bereikten de spotprijzen voor suiker 
(in bulk geleverd) aan het eind van het jaar 590 euro per ton. De 
spotprijzen vertegenwoordigen slechts een zeer klein deel van de 
afgezette hoeveelheden, aangezien het grootste deel van de suiker die 
aan de suikerverwerkende industrie wordt verkocht, traditioneel tussen 
april en augustus op contractbasis wordt verkocht. 

De raffinagekosten zijn aanzienlijk gestegen als gevolg van de hogere 
energieprijzen en transportkosten. Als gevolg daarvan daalt de invoer 
van ruwe suiker voor raffinage in de EU, wat de prijs van in de EU 
geproduceerde bietsuiker ondersteunt. ■
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Betaling van de intresten 
De intresten op de obligaties SopabeT 
voor het jaar 2021 werden betaald op 10 
januari 2022.

Er werden twee afzonderlijke betalingen verricht. 
Zij komen overeen met de twee categorieën 

obligaties van Sopabe-T die tussen 2001 en 2015 
werden verworven:
- de obligaties van 0,4 euro van de derde 

participatieschijf (2001-2005);
- de obligaties van 0,4 euro van de vierde 

participatieschijf (2006-2015).

Brutorentevoet van 0,11%
Het bestuursorgaan van Sopabe-T heeft besloten 
voor het jaar 2021 een brutorente van 0,11% uit te 
keren, wat overeenstemt met de wettelijke 
minimumrente voor spaarrekeningen, ver-
meerderd met de getrouwheids   premie (getrouw-
heid 0,1% + intrest 0,01%).

De intresten werden betaald op basis van het 
obligatiehoudersbestand per 31 december 2021.

Op de brutorente wordt een bronbelasting van 
30% ingehouden. U vindt de details van de 
betaling op het bankafschrift. Deze bevat de 
volgende informatie in verkorte vorm in de 
volgende volgorde: plantersnummer TS, aantal 
obligaties in bezit op 31 december 2021, bedrag 
brutorente en bedrag ingehouden bronbelasting

Wat te doen in geval van 
overdracht van basiscontract of 
terugbetaling?
In het geval van een overdracht van een 
basiscontract is de eenvoudigste oplossing een 
rechtstreekse regeling tussen planters. Daartoe 
bestaan twee formulieren: een formulier voor de 
overdracht van het basiscontract TS en een 
formulier voor de overdracht van de effecten 
Sopabe-T. De betaling van de effecten kan 
rechtstreeks tussen de planters of via de fabriek 
gebeuren. In dit geval geeft de overnemer de 
fabriek opdracht het aan de overlater te betalen 
bedrag in te houden op de betaling van de in 2022 
geleverde bieten.

In geval van stopzetting of vermindering van het 
contract moeten de aanvragen worden gericht aan 
Sopabe-T.

Formulieren zijn beschikbaar
- Voor een overdracht van effecten Sopabe-T 

tussen planters, gebruikt u het formulier voor de 
overdracht van effecten Sopabe-T tussen 
planters. 

- Om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling 
aan Sopabe-T te vragen, gebruikt u de 
formulieren voor een volledige of gedeeltelijke 
terug betaling van aandelen Sopabe-T.■

Info en formulieren beschikbaar voor de campagne 2022: 
- bij SOPABE-T, via Martine Moyart (02/551.11.78);
- bij de fabriek, via de landbouwkundige dienst;

- op de website van CBB: www.cbb.be (rubriek participatie TS).

Participatie en uitzaai 2022
Sommige planters van de Tiense overwegen om de bietenteelt stop te zetten of hun 
bietenareaal in 2022 te verkleinen. Wat zijn de gevolgen voor de bietenparticipatie, 
als in het kader van de financiële participatieregeling van de planters in TS, het aantal 
effecten dat men bezit evenredig moet blijven aan het basiscontract?

Als u geen suikerbieten meer gaat leveren, moet u uw volledige participatie verkopen aan een andere 
planter (of planters), die dan het tonnage suikerbieten van uw TS-basiscontract zal (zullen) leveren.  

En als u geen koper vindt, kunt u Sopabe-T om terugbetaling van uw investering vragen.

Bijzondere voorwaarden in geval van terugbetaling
Wanneer Sopabe-T de aandelen terugbetaalt, zal een uitstapvergoeding van 7 à 10% worden ingehouden. 
Deze vergoeding is bedoeld om de uitwisseling tussen planters en de verhandelbaarheid van de effecten zo 
veel mogelijk te bevorderen. Voor overdrachten tussen planters worden geen kosten aangerekend.
 
In het bietencontract TS staat dat als u gedurende één jaar niet levert, uw basiscontract het jaar daarop met 
50% wordt verminderd. Als u minder levert dan uw contract, zal uw contract het volgende jaar ook worden 
verlaagd, tenzij u kunt bewijzen dat u genoeg bieten hebt gezaaid om uw contract na te komen. In beide 
gevallen zal Sopabe-T een deel van uw participatie terugbetalen in verhouding tot de toegepaste 
contractverminderingen. Het TS-bietencontract vermeldt nog andere sancties.

Bij volledige terugbetaling door Sopabe-T neemt de planter ontslag als coöperant van Sopabe-T. Volgens 
de statuten van Sopabe-T is een periode van vijf jaar vereist om opnieuw coöperant te kunnen worden. In 
geval van gedeeltelijke terugbetaling , kan het basiscontract pas na een periode van twee jaar worden 
verhoogd. ■

In het systeem van financiële participatie van de planters in TS, moet het aantal effecten in het 
bezit evenredig blijven aan het basiscontract. 

Momenteel is de evenredigheidsregel een financiële inspanning van 13,35 euro per ton 
bieten aan 18°Z in het basiscontract.
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1. Klimatologisch overzicht van 2021 : een zeer nat en donker jaar 
Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), is het jaar 2021 gekenmerkt door : 

 Een zeer hoge neerslaghoeveelheid. De totale neerslag bedraagt 1038,8 mm, terwijl de 
normale neerslag 837,1 mm bedraagt. Daarmee staat 2021 in de top 3 van natste jaren sinds 
1991. De zomer was bijzonder nat met een absoluut record voor de totale hoeveelheid neer-
slag (410,7 mm, normaal: 234,2 mm).  

 De gemiddelde temperatuur was iets lager dan normaal (10,7°C, normaal: 11°C). April was 
echter de koudste maand sinds 1991.  

De winter was zacht en relatief warmer dan gemiddeld, ondanks wisselende temperaturen. Er 
waren 22 vorstdagen, wat minder is dan normaal (29 dagen). Wat de neerslag betreft, was de 
totale winterse neerslag boven normaal (264,1 mm, normaal: 228,6 mm) 

De lente was uitermate koud (Figuur 2), de op twee na koudste lente tussen 1991 en 2020. Er 
werden slechts 7 lentedagen (met name een dag met een maximumtemperatuur van meer dan 
20°C) geregistreerd, terwijl de normale temperatuur 15,9 dagen bedraagt. De totale neerslag over 
het seizoen is gelijk aan zijn normale waarde (165,6 mm). Maart en april waren echter droger dan 
gemiddeld, terwijl mei bijzonder nat was. 

De gemiddelde zomertemperatuur lag dicht bij normaal (17,8°C, normaal: 17,9°C). Juni was bij-
zonder warm, terwijl de temperaturen in juli en augustus meestal lager dan normaal waren. Wat 
de neerslag betreft, werd deze zomer met niet minder dan 410,7 mm (normaal: 234,2 mm) een 
nieuw record voor de totale neerslag (geregistreerd sinds 1833) bereikt (Figuur 3). Deze neerslag 

leidde tot de overstromingen van midden juli die we allemaal kennen. De zomer was ook somber-
der dan normaal. 

Ten slotte was de herfst als geheel vrij droog (180,6 mm, normaal: 209,3 mm), ondanks een zeer 
natte oktober. De gemiddelde temperatuur was iets hoger dan normaal. De herfst was zonniger 
dan normaal, met name dankzij een zeer zonnige september. 

In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatologische kenmerken voor elke maand van het 
jaar 2021 weergegeven. 

2. Trage opkomst en ontwikkeling 
Dankzij de goede temperaturen en de lage hoeveelheid neerslag eind februari, werden de eerste 
bieten op 3 maart gezaaid. In de daaropvolgende dagen volgende zo’n 200 ha, voornamelijk in de 
zware gronden in het westen van het land.  De zaaiperiode werd stopgezet met de regen over het 
land en hervatte pas rond 24 maart. In de week voor Pasen werden niet minder dan 50% van de 
bieten gezaaid. De eerste dagen van de week waren warm, maar de gronden waren nog iets te 

Overzicht van het teeltjaar 2021 
KBIVB vzw - IRBAB asbl 

Periode Opmerkingen (van Ukkel) 

Januari 
Relatief veel neerslag en gemiddelde temperatuur iets lager dan normaal. 
Zeer sombere maand. 

Februari 
Sterke temperatuurverschillen: het 1e en 3e dekad waren warm, terwijl het 2e 
dekad vrij koud was. 

Maart 
Wisselende temperaturen met enkele recordhoogten aan het eind van de 
maand. Relatief droog en zeer zonnig. 

April 
De koudste april sinds 1986. Een relatief droge maand maar de meeste neer-
slag viel in het begin van de maand met een piek op 10 april. Sneeuw in het 
begin van de maand. 

Mei Koude, natte en donkere maand met 19 dagen storm. 

Juni 
Zeer warme maand, voornamelijk tijdens de tweede dekad. Natte maand, 
vooral op het eind van de maand. 

Juli 
Neerslagrecord (166,5 mm) met een piek in Ukkel op 15 juli (14 juli in het hele 
land) en talrijke overstromingen in het land. Gemiddelde temperatuur onder 
normaal. 

Augustus Gemiddelde temperatuur onder normaal. Natte maand met weinig zon. 

September Warme, droge en zonnige maand. 

Oktober Zeer natte maand, gemiddelde temperatuur gelijkaardig aan het normaal. 

November 
Relatief droge maand met de meeste neerslag aan het eind van de maand. 
Gemiddelde temperatuur lager dan normaal 

December 
Begin van de maand nat, einde van de maand warm met zeer weinig uren 
zonneschijn. 

Figuur 1: Positie van het jaar 2021 in termen van neerslag, temperatuur en zonneschijn in Ukkel 
volgens het KMI 

Figuur 2 : Gemiddelde dagtemperaturen tijdens de zomer 2021 in Ukkel (bron KMI) 

Figuur 3: Dagelijkse neerslaghoeveelheden in Ukkel in de zomer van 2021 (bron KMI) 
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De gemiddelde zomertemperatuur lag dicht bij normaal (17,8°C, normaal: 17,9°C). Juni was bij-
zonder warm, terwijl de temperaturen in juli en augustus meestal lager dan normaal waren. Wat 
de neerslag betreft, werd deze zomer met niet minder dan 410,7 mm (normaal: 234,2 mm) een 
nieuw record voor de totale neerslag (geregistreerd sinds 1833) bereikt (Figuur 3). Deze neerslag 

leidde tot de overstromingen van midden juli die we allemaal kennen. De zomer was ook somber-
der dan normaal. 

Ten slotte was de herfst als geheel vrij droog (180,6 mm, normaal: 209,3 mm), ondanks een zeer 
natte oktober. De gemiddelde temperatuur was iets hoger dan normaal. De herfst was zonniger 
dan normaal, met name dankzij een zeer zonnige september. 

In tabel 1 hieronder worden de belangrijkste klimatologische kenmerken voor elke maand van het 
jaar 2021 weergegeven. 

2. Trage opkomst en ontwikkeling 
Dankzij de goede temperaturen en de lage hoeveelheid neerslag eind februari, werden de eerste 
bieten op 3 maart gezaaid. In de daaropvolgende dagen volgende zo’n 200 ha, voornamelijk in de 
zware gronden in het westen van het land.  De zaaiperiode werd stopgezet met de regen over het 
land en hervatte pas rond 24 maart. In de week voor Pasen werden niet minder dan 50% van de 
bieten gezaaid. De eerste dagen van de week waren warm, maar de gronden waren nog iets te 
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mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
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Figuur  13: Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 van de 4 
bladziekten behaalde tussen 2017 en 2021.  De  curve in blauw geeft de resultaten weer voor 2021.  

Figuur 11:  2021 was een Cercospora jaar! 

Figuur 10:  Groene bladluizen waren soms moeilik waar te nemen op plantjes met modder 

Figure 12:  De condities in 2021 waren gunstig voor een terugkeer van Ramularia. 

nat. Bij het einde van de week was de bodemtoestand beter, maar daalden de temperaturen bru-
taal met winterse temperaturen bij Pasen. De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt wer-
den onder een sneeuwlaag van enkele centimeters (tot 10 cm), zeker in het Oosten van de bieten-
streek. Met de betere temperaturen en de afwezigheid van regen startte de uitzaai opnieuw (in 
Haspengouw) rond  12 april, om dan te eindigen rond 26 april. 

Gezien de zeer koude temperaturen die werden opgemeten na de uitzaai van de bieten einde 
maart-begin april, was de kieming van de bieten (en het onkruid) zeer traag. Men moest meestal 
meer dan 3 weken wachten om de eerste gekiemde planten tellen. Hoe later de bieten in die 
week werden gezaaid (Paasweekend), hoe kouder het kiembed lag al vanaf het begin. De sneeuw 

die daarna smolt gaf een zeer nat en compact kiembed, wat de opkomst van de bieten niet ten 
gunste kwam. 

De continue koude temperaturen gedurende de maand april en mei hebben de jeugdgroei van de 
jonge bietenplanten sterk geremd. Op 8 mei hadden de bieten amper 2 bladeren en sommigen 
kregen een paarse verkleuring door de zeer koude temperaturen. Rond 25 mei hadden de bieten 
amper 4-6 bladeren, wat een zekere vertraging is in de normale ontwikkeling. Men moest dan ook 
wachten tot einde mei en enkele warmere dagen om de groei van de bieten te zien. Maar snel 
kwamen er vanaf midden mei een opeenvolging van plaatselijke onweersbuien, waardoor water-
overlast en bodemerosie vastgesteld kon worden. Deze hevige regens hadden soms als conse-
quentie dat de bodemherbiciden agressief werkten, en nog meer in de overlappende zones in het 
perceel. Herbiciden op basis van clomazone werden in sommige percelen zeer zichtbaar, in het 
bijzonder op sommige genetica’s.  De onweders hebben zich nog in juni en juli verdergezet met 
wateroverlast in meerdere percelen, waardoor Aphanomyces optrad (figuren 5- 6).  

Door de koude lente is vernalisatie opgetreden. Gelukkig hebben de zomerse dagen van begin 
juni de vernalisatie kunnen neutraliseren. Enkele rassen hebben vroege schieters gekend, andere 
(rhizoctonia tolerante) rassen hadden late schieters. 

Een sterke groei in vegetatie vond pas plaats na het eerste zeer warme decennium van juni. Pas 
toen warmde de bodem op, kon stikstof gemineraliseerd worden en efficiënt door de bieten wor-
de opgenomen. Deze periode kwam dus overeen met een zeer sterke groei van het gebladerte. 
Deze uitzonderlijke omvang van loof hield stand tot het einde van de zomer.  

3. Plagen 
In 2021 werd er een tijdelijke noodtoelating van 120 dagen verleend voor het zaaien van zaad 
behandeld met Gaucho 70WS. Gezien de opgelegde rotatiebeperkingen werd slechts 22% van het 
bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandeld zaad. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van 
het bietenareaal werd gezaaid met zaad behandeld met Force 10g. 

De behandeling met Force 10g heeft het mogelijk gemaakt een goede controle van het meren-
deel van de plagen te verzekeren. Er werd weinig schade gemeld. 

Het KBIVB kan rekenen op zowel landbouwkundigen, telers als collega’s uit andere instituten voor 
het  wekelijks uitvoeren van waarnemingen op verschillende bietenpercelen. Op basis van deze 
gegevens zijn we in staat een overzicht te vormen van de aanwezigheid van plagen en bladziek-
ten afgelopen seizoen.  Via deze weg willen we onze waarnemers nogmaals bedanken voor het 
harde werk en de waardevolle resultaten die ze ons iedere week hebben bezorgd.  

De eerste schade dat werd waargenomen door onze waarnemers was afkomstig van aardvlooien.  
Midden mei werden op een kwart van de velden van het waarschuwingsnetwerk schade door 
aardvlooien gemeld.  Ook schade door bovengrondse bietenkevers werd op verschillende perce-
len gemeld, maar bleef uiteindelijk beperkt. Mineergangen van bietenvliegen werden terugge-
vonden vanaf begin juni.  De aantallen waren zeer veld afhankelijk maar bleven in het algemeen 
gering. 

Bij plagen in suikerbieten wordt er voornamelijk gedacht aan de aanwezigheid van groene blad-
luizen, overdragers van de vergelingsziektevirussen.  Voornamelijk de groene perzikluis (Myzus 
persicae), de sjalottenluis (Myzus ascalonicus) en de aardappeltopluis (Macrosyphum euphorbiae ) 
worden beschouwd als de belangrijkste transmissievectoren. Ook de zwarte bonenluis kan het 
virus overdragen, al is de efficiëntie laag. Er zal dan ook enkel opgetreden worden tegen de zwar-
te bonenluis wanneer deze in grote aantallen worden teruggevonden op het perceel. 

De bladluisdruk in 2021 stond in schril contrast met het jaar voordien. 2020 kende een zeer vroege 
en hoge aantasting van groene bladluizen. De eerste velden bereikten de drempel van 2 onge-
vleugelde bladluizen op 10 planten reeds rond 20 april toen de planten nog in kiemlob of 2-
bladstadium bevonden.  In 2021 daarentegen was dit een kleine maand later rond midden mei.   
Tegen 12 mei hadden 3% van de velden in het netwerk van de waarschuwingsdienst (in totaal 
159 percelen) de eerste behandelingsdrempel bereikt. Dit steeg langzaam verder tot 12% op 26 
mei en 27% op 9 juni. Hierbij moet opgemerkt worden dat er op heel wat percelen werd gespoten 
voor de effectieve behandelingsdrempel werd bereikt. Op 9 juni bijvoorbeeld werd maar liefst op 
45% van de percelen een behandeling uitgevoerd voor de drempel werd bereikt. Dit werd gedaan 
met vooral de schade van het jaar voordien in gedachten.  Volgens een controle uitgevoerd in 
samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfabrieken werden dit jaar gemiddeld 1,8 
insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle behandelingen met insecticiden. 

Ook zwarte bonenluizen werden dit jaar teruggevonden op onze percelen. De komst van de zwar-
te bonenluizen was een week later dan de groene bladluizen.  De aantallen waren relatief laag en 
hun ontwikkeling bleef beperkt mede door de komst van de nuttige insecten.  Vanaf midden/eind 

Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk op 26 mei 2021. Iets meer dan 10% van 
de velden heeft de 1ste spuitdrempel voor bladluizen bereikt. 

Figuren 7-8:  :  Bieten met symptomen van  zuurstofgebrek door de zware regenval midden juli 
(Meux, 26 juli 2021). In sommige percelen werd een aantasting door Aphanomyces waargeno-
men. 

Figuur 4:   De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt werden onder een sneeuwlaag van 
enkele centimeters (Gembloux 7 april 2021). 

Figuren 5-6:  De felle regens hebben soms een zeer sterke opname van sommige bodemherbi-
ciden met soms fytotoxiciteit veroorzaakt  (3 juni 2021). 
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meer dan 3 weken wachten om de eerste gekiemde planten tellen. Hoe later de bieten in die 
week werden gezaaid (Paasweekend), hoe kouder het kiembed lag al vanaf het begin. De sneeuw 

die daarna smolt gaf een zeer nat en compact kiembed, wat de opkomst van de bieten niet ten 
gunste kwam. 

De continue koude temperaturen gedurende de maand april en mei hebben de jeugdgroei van de 
jonge bietenplanten sterk geremd. Op 8 mei hadden de bieten amper 2 bladeren en sommigen 
kregen een paarse verkleuring door de zeer koude temperaturen. Rond 25 mei hadden de bieten 
amper 4-6 bladeren, wat een zekere vertraging is in de normale ontwikkeling. Men moest dan ook 
wachten tot einde mei en enkele warmere dagen om de groei van de bieten te zien. Maar snel 
kwamen er vanaf midden mei een opeenvolging van plaatselijke onweersbuien, waardoor water-
overlast en bodemerosie vastgesteld kon worden. Deze hevige regens hadden soms als conse-
quentie dat de bodemherbiciden agressief werkten, en nog meer in de overlappende zones in het 
perceel. Herbiciden op basis van clomazone werden in sommige percelen zeer zichtbaar, in het 
bijzonder op sommige genetica’s.  De onweders hebben zich nog in juni en juli verdergezet met 
wateroverlast in meerdere percelen, waardoor Aphanomyces optrad (figuren 5- 6).  

Door de koude lente is vernalisatie opgetreden. Gelukkig hebben de zomerse dagen van begin 
juni de vernalisatie kunnen neutraliseren. Enkele rassen hebben vroege schieters gekend, andere 
(rhizoctonia tolerante) rassen hadden late schieters. 

Een sterke groei in vegetatie vond pas plaats na het eerste zeer warme decennium van juni. Pas 
toen warmde de bodem op, kon stikstof gemineraliseerd worden en efficiënt door de bieten wor-
de opgenomen. Deze periode kwam dus overeen met een zeer sterke groei van het gebladerte. 
Deze uitzonderlijke omvang van loof hield stand tot het einde van de zomer.  

3. Plagen 
In 2021 werd er een tijdelijke noodtoelating van 120 dagen verleend voor het zaaien van zaad 
behandeld met Gaucho 70WS. Gezien de opgelegde rotatiebeperkingen werd slechts 22% van het 
bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandeld zaad. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van 
het bietenareaal werd gezaaid met zaad behandeld met Force 10g. 

De behandeling met Force 10g heeft het mogelijk gemaakt een goede controle van het meren-
deel van de plagen te verzekeren. Er werd weinig schade gemeld. 

Het KBIVB kan rekenen op zowel landbouwkundigen, telers als collega’s uit andere instituten voor 
het  wekelijks uitvoeren van waarnemingen op verschillende bietenpercelen. Op basis van deze 
gegevens zijn we in staat een overzicht te vormen van de aanwezigheid van plagen en bladziek-
ten afgelopen seizoen.  Via deze weg willen we onze waarnemers nogmaals bedanken voor het 
harde werk en de waardevolle resultaten die ze ons iedere week hebben bezorgd.  

De eerste schade dat werd waargenomen door onze waarnemers was afkomstig van aardvlooien.  
Midden mei werden op een kwart van de velden van het waarschuwingsnetwerk schade door 
aardvlooien gemeld.  Ook schade door bovengrondse bietenkevers werd op verschillende perce-
len gemeld, maar bleef uiteindelijk beperkt. Mineergangen van bietenvliegen werden terugge-
vonden vanaf begin juni.  De aantallen waren zeer veld afhankelijk maar bleven in het algemeen 
gering. 

Bij plagen in suikerbieten wordt er voornamelijk gedacht aan de aanwezigheid van groene blad-
luizen, overdragers van de vergelingsziektevirussen.  Voornamelijk de groene perzikluis (Myzus 
persicae), de sjalottenluis (Myzus ascalonicus) en de aardappeltopluis (Macrosyphum euphorbiae ) 
worden beschouwd als de belangrijkste transmissievectoren. Ook de zwarte bonenluis kan het 
virus overdragen, al is de efficiëntie laag. Er zal dan ook enkel opgetreden worden tegen de zwar-
te bonenluis wanneer deze in grote aantallen worden teruggevonden op het perceel. 

De bladluisdruk in 2021 stond in schril contrast met het jaar voordien. 2020 kende een zeer vroege 
en hoge aantasting van groene bladluizen. De eerste velden bereikten de drempel van 2 onge-
vleugelde bladluizen op 10 planten reeds rond 20 april toen de planten nog in kiemlob of 2-
bladstadium bevonden.  In 2021 daarentegen was dit een kleine maand later rond midden mei.   
Tegen 12 mei hadden 3% van de velden in het netwerk van de waarschuwingsdienst (in totaal 
159 percelen) de eerste behandelingsdrempel bereikt. Dit steeg langzaam verder tot 12% op 26 
mei en 27% op 9 juni. Hierbij moet opgemerkt worden dat er op heel wat percelen werd gespoten 
voor de effectieve behandelingsdrempel werd bereikt. Op 9 juni bijvoorbeeld werd maar liefst op 
45% van de percelen een behandeling uitgevoerd voor de drempel werd bereikt. Dit werd gedaan 
met vooral de schade van het jaar voordien in gedachten.  Volgens een controle uitgevoerd in 
samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfabrieken werden dit jaar gemiddeld 1,8 
insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle behandelingen met insecticiden. 

Ook zwarte bonenluizen werden dit jaar teruggevonden op onze percelen. De komst van de zwar-
te bonenluizen was een week later dan de groene bladluizen.  De aantallen waren relatief laag en 
hun ontwikkeling bleef beperkt mede door de komst van de nuttige insecten.  Vanaf midden/eind 
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men. 

Figuur 4:   De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt werden onder een sneeuwlaag van 
enkele centimeters (Gembloux 7 april 2021). 

Figuren 5-6:  De felle regens hebben soms een zeer sterke opname van sommige bodemherbi-
ciden met soms fytotoxiciteit veroorzaakt  (3 juni 2021). 
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mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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Figuur  13: Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 van de 4 
bladziekten behaalde tussen 2017 en 2021.  De  curve in blauw geeft de resultaten weer voor 2021.  

Figuur 11:  2021 was een Cercospora jaar! 

Figuur 10:  Groene bladluizen waren soms moeilik waar te nemen op plantjes met modder 

Figure 12:  De condities in 2021 waren gunstig voor een terugkeer van Ramularia. 

mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 
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gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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nat. Bij het einde van de week was de bodemtoestand beter, maar daalden de temperaturen bru-
taal met winterse temperaturen bij Pasen. De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt wer-
den onder een sneeuwlaag van enkele centimeters (tot 10 cm), zeker in het Oosten van de bieten-
streek. Met de betere temperaturen en de afwezigheid van regen startte de uitzaai opnieuw (in 
Haspengouw) rond  12 april, om dan te eindigen rond 26 april. 

Gezien de zeer koude temperaturen die werden opgemeten na de uitzaai van de bieten einde 
maart-begin april, was de kieming van de bieten (en het onkruid) zeer traag. Men moest meestal 
meer dan 3 weken wachten om de eerste gekiemde planten tellen. Hoe later de bieten in die 
week werden gezaaid (Paasweekend), hoe kouder het kiembed lag al vanaf het begin. De sneeuw 

die daarna smolt gaf een zeer nat en compact kiembed, wat de opkomst van de bieten niet ten 
gunste kwam. 

De continue koude temperaturen gedurende de maand april en mei hebben de jeugdgroei van de 
jonge bietenplanten sterk geremd. Op 8 mei hadden de bieten amper 2 bladeren en sommigen 
kregen een paarse verkleuring door de zeer koude temperaturen. Rond 25 mei hadden de bieten 
amper 4-6 bladeren, wat een zekere vertraging is in de normale ontwikkeling. Men moest dan ook 
wachten tot einde mei en enkele warmere dagen om de groei van de bieten te zien. Maar snel 
kwamen er vanaf midden mei een opeenvolging van plaatselijke onweersbuien, waardoor water-
overlast en bodemerosie vastgesteld kon worden. Deze hevige regens hadden soms als conse-
quentie dat de bodemherbiciden agressief werkten, en nog meer in de overlappende zones in het 
perceel. Herbiciden op basis van clomazone werden in sommige percelen zeer zichtbaar, in het 
bijzonder op sommige genetica’s.  De onweders hebben zich nog in juni en juli verdergezet met 
wateroverlast in meerdere percelen, waardoor Aphanomyces optrad (figuren 5- 6).  

Door de koude lente is vernalisatie opgetreden. Gelukkig hebben de zomerse dagen van begin 
juni de vernalisatie kunnen neutraliseren. Enkele rassen hebben vroege schieters gekend, andere 
(rhizoctonia tolerante) rassen hadden late schieters. 

Een sterke groei in vegetatie vond pas plaats na het eerste zeer warme decennium van juni. Pas 
toen warmde de bodem op, kon stikstof gemineraliseerd worden en efficiënt door de bieten wor-
de opgenomen. Deze periode kwam dus overeen met een zeer sterke groei van het gebladerte. 
Deze uitzonderlijke omvang van loof hield stand tot het einde van de zomer.  

3. Plagen 
In 2021 werd er een tijdelijke noodtoelating van 120 dagen verleend voor het zaaien van zaad 
behandeld met Gaucho 70WS. Gezien de opgelegde rotatiebeperkingen werd slechts 22% van het 
bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandeld zaad. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van 
het bietenareaal werd gezaaid met zaad behandeld met Force 10g. 

De behandeling met Force 10g heeft het mogelijk gemaakt een goede controle van het meren-
deel van de plagen te verzekeren. Er werd weinig schade gemeld. 

Het KBIVB kan rekenen op zowel landbouwkundigen, telers als collega’s uit andere instituten voor 
het  wekelijks uitvoeren van waarnemingen op verschillende bietenpercelen. Op basis van deze 
gegevens zijn we in staat een overzicht te vormen van de aanwezigheid van plagen en bladziek-
ten afgelopen seizoen.  Via deze weg willen we onze waarnemers nogmaals bedanken voor het 
harde werk en de waardevolle resultaten die ze ons iedere week hebben bezorgd.  

De eerste schade dat werd waargenomen door onze waarnemers was afkomstig van aardvlooien.  
Midden mei werden op een kwart van de velden van het waarschuwingsnetwerk schade door 
aardvlooien gemeld.  Ook schade door bovengrondse bietenkevers werd op verschillende perce-
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voor de effectieve behandelingsdrempel werd bereikt. Op 9 juni bijvoorbeeld werd maar liefst op 
45% van de percelen een behandeling uitgevoerd voor de drempel werd bereikt. Dit werd gedaan 
met vooral de schade van het jaar voordien in gedachten.  Volgens een controle uitgevoerd in 
samenwerking met de landbouwkundigen van de suikerfabrieken werden dit jaar gemiddeld 1,8 
insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Dit cijfer omvat alle behandelingen met insecticiden. 

Ook zwarte bonenluizen werden dit jaar teruggevonden op onze percelen. De komst van de zwar-
te bonenluizen was een week later dan de groene bladluizen.  De aantallen waren relatief laag en 
hun ontwikkeling bleef beperkt mede door de komst van de nuttige insecten.  Vanaf midden/eind 

Figuur 9: Cartografische weergave van de bladluisdruk op 26 mei 2021. Iets meer dan 10% van 
de velden heeft de 1ste spuitdrempel voor bladluizen bereikt. 

Figuren 7-8:  :  Bieten met symptomen van  zuurstofgebrek door de zware regenval midden juli 
(Meux, 26 juli 2021). In sommige percelen werd een aantasting door Aphanomyces waargeno-
men. 

Figuur 4:   De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt werden onder een sneeuwlaag van 
enkele centimeters (Gembloux 7 april 2021). 
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nat. Bij het einde van de week was de bodemtoestand beter, maar daalden de temperaturen bru-
taal met winterse temperaturen bij Pasen. De bieten waren juist gezaaid wanneer ze bedekt wer-
den onder een sneeuwlaag van enkele centimeters (tot 10 cm), zeker in het Oosten van de bieten-
streek. Met de betere temperaturen en de afwezigheid van regen startte de uitzaai opnieuw (in 
Haspengouw) rond  12 april, om dan te eindigen rond 26 april. 

Gezien de zeer koude temperaturen die werden opgemeten na de uitzaai van de bieten einde 
maart-begin april, was de kieming van de bieten (en het onkruid) zeer traag. Men moest meestal 
meer dan 3 weken wachten om de eerste gekiemde planten tellen. Hoe later de bieten in die 
week werden gezaaid (Paasweekend), hoe kouder het kiembed lag al vanaf het begin. De sneeuw 

die daarna smolt gaf een zeer nat en compact kiembed, wat de opkomst van de bieten niet ten 
gunste kwam. 

De continue koude temperaturen gedurende de maand april en mei hebben de jeugdgroei van de 
jonge bietenplanten sterk geremd. Op 8 mei hadden de bieten amper 2 bladeren en sommigen 
kregen een paarse verkleuring door de zeer koude temperaturen. Rond 25 mei hadden de bieten 
amper 4-6 bladeren, wat een zekere vertraging is in de normale ontwikkeling. Men moest dan ook 
wachten tot einde mei en enkele warmere dagen om de groei van de bieten te zien. Maar snel 
kwamen er vanaf midden mei een opeenvolging van plaatselijke onweersbuien, waardoor water-
overlast en bodemerosie vastgesteld kon worden. Deze hevige regens hadden soms als conse-
quentie dat de bodemherbiciden agressief werkten, en nog meer in de overlappende zones in het 
perceel. Herbiciden op basis van clomazone werden in sommige percelen zeer zichtbaar, in het 
bijzonder op sommige genetica’s.  De onweders hebben zich nog in juni en juli verdergezet met 
wateroverlast in meerdere percelen, waardoor Aphanomyces optrad (figuren 5- 6).  

Door de koude lente is vernalisatie opgetreden. Gelukkig hebben de zomerse dagen van begin 
juni de vernalisatie kunnen neutraliseren. Enkele rassen hebben vroege schieters gekend, andere 
(rhizoctonia tolerante) rassen hadden late schieters. 
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de opgenomen. Deze periode kwam dus overeen met een zeer sterke groei van het gebladerte. 
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3. Plagen 
In 2021 werd er een tijdelijke noodtoelating van 120 dagen verleend voor het zaaien van zaad 
behandeld met Gaucho 70WS. Gezien de opgelegde rotatiebeperkingen werd slechts 22% van het 
bietenareaal ingezaaid met Gaucho behandeld zaad. Dit zorgt ervoor dat het grootste deel van 
het bietenareaal werd gezaaid met zaad behandeld met Force 10g. 

De behandeling met Force 10g heeft het mogelijk gemaakt een goede controle van het meren-
deel van de plagen te verzekeren. Er werd weinig schade gemeld. 
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mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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Figuur 11:  2021 was een Cercospora jaar! 

Figuur 10:  Groene bladluizen waren soms moeilik waar te nemen op plantjes met modder 

Figure 12:  De condities in 2021 waren gunstig voor een terugkeer van Ramularia. 

mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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Figuur  13: Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 van de 4 
bladziekten behaalde tussen 2017 en 2021.  De  curve in blauw geeft de resultaten weer voor 2021.  

Figuur 11:  2021 was een Cercospora jaar! 

Figuur 10:  Groene bladluizen waren soms moeilik waar te nemen op plantjes met modder 

Figure 12:  De condities in 2021 waren gunstig voor een terugkeer van Ramularia. 

mei werden op verschillende percelen onder andere lieveheersbeestjes, weekschildkevers en 
eitjes van de gaasvlieg teruggevonden. 

De verklaring voor de lagere bladluisdruk in 2021 ligt hoogstwaarschijnlijk aan de iets strengere 
winter waardoor minder bladluizen de lente hebben gehaald. Ook aan het begin van het groeisei-
zoen waren de temperaturen gemiddeld lager waardoor hun ontwikkeling werd uitgesteld tot 
iets later in het seizoen. 

De eerste vergelingsziektesymptomen werden waargenomen eind juli, waarvan in de meeste 
gevallen onder de vorm van individuele planten. Cirkels van vergelingsziekte werden zichtbaar 
vanaf midden augustus en evolueerden verder tot midden september. Eind augustus vertoonden 
70% van de velden ingezaaid met zaad zonder neonicotinoïden symptomen van vergeling. Daar-
entegen werden op de velden gezaaid met neonicotinoïde behandeld zaad geen symptomen van 
vergeling teruggevonden. Gezien een klein oppervlak aangetast was door vergeling, was de im-
pact op de opbrengst beperkt. 

De hete en droge zomeromstandigheden van 2019 en 2020 waren gunstig voor de aanwezigheid 
van de bietenmot en een verspreiding naar het noorden. In 2021, geen enkel schade van de bie-
tenmot werd gemeld.  

4. Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding was in 2021 ongetwijfeld gemakkelijker dan het vorige jaar. De moeilijke 
ervaring met de onkruidbestrijding in het jaar 2021 heeft meerdere landbouwers geleid tot het 
inzetten van een vooropkomst behandeling, maar soms met negatieve consequenties op de se-
lectiviteit bij de opkomst van de bieten. Sommige behandelingen met clomazone + metamitron + 
quinmerac kunnen in ‘natte’ (en weinig groeibevorderende) omstandigheden te weinig selectivi-
teit vertonen. Vroege toepassingen van lenacil, in mengsel, vόόr het 2 bladstadium (FAR 1 et 2) 
zijn misschien zeer doeltreffend, maar missen selectiviteit. Soms belangrijke gewasremmingen 
werden na de regens van 10 en einde mei waargenomen.  

De hoge bodem– en luchtvochtigheid hebben de werking van de herbicide geoptimaliseerd. 
Ondanks de regenachtige weersomstandigheden van dit jaar kon een passage met een schoffel-
machine toch met succes ingezet worden, maar het kiezen voor de optimale dag was zeker moei-
lijker dan in 2020.   

5. Bladziekten 

Zoals reeds aangehaald werd eind juni gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende on-
weersbuien. Daar heeft Pseudomonas mooi van kunnen profiteren. De onweersbuien zorgden 
voor kleine (of grotere) scheurtjes in de bladeren waarlangs de bacterie kon binnendringen in de 
plant. De eerste symptomen van bladziekten rond begin juli waren dan ook deze van Pseudomo-
nas. Verschillende telers en waarnemers dachten dat het ging om een Cercospora-besmetting. Dit 
is niet onlogische aangezien de symptomen van beide bladvlekkenziekten goed op elkaar lijken. 
Het grootste onderscheid tussen de symptomen van beide ziekten kan gevonden worden in het 
centrum van de vlek. Als daar zwarte puntjes (sporendragers) aanwezig zijn, dan is de plant aan-
getast door een Cercospora-besmetting. Indien het centrum van de vlek eerder droog is en mak-
kelijk scheurt, dan gaat het om een Pseudomonas-infectie. Bij een Pseudomonas-infectie hoeft u 
geen behandeling uit te voeren.  

Witziekte is normaal één van de eerste ziekten aanwezig op het veld. In 2021 werden amper 
symptomen van witziekte teruggevonden. Het koude weer is hier vermoedelijk voor verantwoor-
delijk. Ook roest werd amper gezien in het begin van de zomer, met uitzondering van de kust-
streek. De ontwikkeling van roest begon traag midden augustus en was iets prominenter aanwe-
zig naar september toe. Toch was dit niets in vergelijking met de aanwezigheid van Cercospora. 
Als er een behandeling werd uitgevoerd, dan was het wel om Cercospora te onderdrukken. De 
eerste velden bereikten de drempel voor Cercospora midden juli. Vanaf dan nam het aantal vel-

den aangetast door Cercospora alleen maar toe. Het weer maakte het uitvoeren van een fungici-
debehandeling niet makkelijk. Door de regen en soms sterke wind begin augustus moest de be-
handeling verschillende dagen tot meer dan een week  uitgesteld worden voor meerdere perce-
len. Op een groot deel van de percelen werden dan ook in totaal 2 fungicidebehandelingen uitge-
voerd. 

Tot slot werden er in 2021 symptomen van Ramularia teruggevonden op meerdere percelen.  
Deze ziekte werd de laatste 15 tot 20 jaar amper waargenomen in onze regio’s.  De zachte tem-
peraturen en de hoge vochtigheid zitten hier zeker voor iets tussen.  De totale infectiedruk van 
deze ziekte bleef beperkt.  

6. De rooi en opbrengsten 
De bieten hadden op het einde van de zomer een belangrijke hoeveelheid bladmassa en een lage 
rijkheid. De herhaalde regenval, het gebrek aan licht in de zomer en de late beschikbaarheid van 
stikstof zijn hier zeker de oorzaak van. De rooi van de bieten begon op het einde van september 
onder goede omstandigheden. September was namelijk een warme en zonnige maand. De eerste 
bieten hadden echter een zeer wisselende gemiddelde rijkdom, soms boven de 17°, maar soms 
onder de 16°. De wortelopbrengst in het begin van de campagne compenseerde jammer genoeg 
niet altijd dit gebrek aan rijkheid! De klimatologische omstandigheden gedurende de rooi waren 
moeilijk, vooral in het westelijke deel gedurende de eerste helft van oktober. De grote hoeveel-
heid neerslag gevallen vanaf 3 oktober (80 mm in enkele dagen ten Westen van Henegouwen) 
hebben de rooiactiviteiten (bieten, aardappelen …) volledig stop gezet gedurende meerdere 
dagen. De gemiddelde rijkheid daalde enorm gedurende de eerste twee weken van oktober, om 
daarna opnieuw te stijgen en begin november een maximum te bereiken (gemiddeld 17,3°). Daar-
na daalde de rijkheid geleidelijk. De evolutie van de wortelopbrengst is niet geëvolueerd zoals 
voorgaande jaren door de maand oktober.  
 
Tijdens de eerste helft van de leverperiode werd er minder bruin- of violetwortelrot veroorzaakt 
door rhizoctonia gesignaleerd. Terwijl de koele temperaturen van november en december zorg-
den voor een goede bewaring in de hoop, kunnen de hogere temperaturen rond nieuwjaar voor 
een opwarming en afbraak van de bieten hebben gezorgd.  
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Figuur  13: Evolutie van het aantal velden die de behandelingsdrempel voor minstens 1 van de 4 
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Figuur 11:  2021 was een Cercospora jaar! 

Figuur 10:  Groene bladluizen waren soms moeilik waar te nemen op plantjes met modder 

Figure 12:  De condities in 2021 waren gunstig voor een terugkeer van Ramularia. 
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8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (S) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (S) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (S) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (S) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (S) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (S) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (S) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (S) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha AUDPC (4)

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 96.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
kbv 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)

8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (S)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (S)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (S)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (S)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (S)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (S)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (S)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (S)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haAUDPC (4)

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.896.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
kbv24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)

8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (S) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (S) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (S) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (S) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (S) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (S) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (S) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (S) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha AUDPC (4)

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 96.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
kbv 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)

8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (S)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (S)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (S)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (S)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (S)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (S)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (S)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (S)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haAUDPC (4)

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.896.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
kbv24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)

8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (S) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (S) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (S) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (S) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (S) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (S) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (S) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (S) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (S) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) S = standaardras (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha AUDPC (4)

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
Kbv 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = referentieras RR (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1) type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
spora Roest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheid Planten Schieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarra Suiker K Na aN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suiker Witsuiker

bruto 
financieel

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 96.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
kbv 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) ref NT = referentieras NT (2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant (3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)

8 nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijst 
(bron : persmededeling, departement Landbouw & Visserij) 

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2020 en 2021 wer-
den de volgende suikerbietenrassen toegelaten op de nationale rassenlijst voor landbouwgewas-
sen in de categorieën : 
- rhizomanietolerante rassen: 
BTS 2090, Lauredana KWS 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenematode:  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani:  
Gerard, Reforma KWS. 

De CGW proeven werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Avernas-le-Bauduin, 
Héron, Sauvenière en Wagnelée; in Henegouwen in Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres 
en Briffoeil; in de zandleemstreek in Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen 
werden bijkomend uitgevoerd in Gingelom (2), Lauw, Acosse, Bleret en Bossuit.  
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen. De gemiddelde opbrengsten 
werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en van 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen. Wanneer de schaal van 1 tot 9 
wordt gebruikt hetzij percentages, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. 

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Santé 
feuillage

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (S)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (S)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (S)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (S)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (S)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (S)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (S)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (S)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (S)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) S = standaardras(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven
 van 2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

Rhizoctonia 
tolerantie

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haAUDPC (4)

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
GEMIDDELDE 
REFERENTIE RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
Kbv24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = referentieras RR(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
(4) AUDPC : hoe kleiner het cijfer, hoe hoger de resistentie

Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven van 
2020 en 2021 (gemiddelden van 9 klassieke proeven)

Ras (1)type
Wit‐
ziekte

Cerco‐
sporaRoest

Bladge‐
zondhei

d

Grondbe‐
dekking

Blad‐
steilheidPlantenSchieters

Wortels 
netto

Grond‐
tarraSuikerKNaaN

Extraheer‐
baarheid

Bruto 
suikerWitsuiker

bruto 
financieel

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
GEMID. STANDAARD 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.896.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
GEMIDDELDE 
REFERENTIE NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
kbv24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) ref NT = referentieras NT(2) RT: rhizomanietolerant; NT : nematoden tolerant; RR : rhizoctoniatolerant(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die op de catalogus zijn opgenomen na deelgenomen te hebben aan de officiële proeven 
van 2020 en 2021 (gemiddelden van 8 besmette proeven)
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NEMATODEN

• rijk - evenwichtig type
• zeer goede tolerantie tegen droogtestress
• uitstekende financiële stabiliteit

• rijk - evenwichtig type
• de laagste grondtarra: 69%
• heel goede schieterstolerantie

RHIZOMANIE
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11BIO-ETHANOLDe toekomst van ethanolbrandstof: een politieke kwestie
Overal ter wereld is de ontwikkeling van ethanolbrandstof 
afhankelijk van politieke beslissingen. Daartoe behoren 
toezeggingen met betrekking tot het percentage 
ethanol in benzine om het vervoer koolstofvrij te maken.

Momenteel domineren de Verenigde Staten en Brazilië de productie 
en het verbruik van ethanolbrandstof in de wereld.

In de Verenigde Staten is ethanol momenteel goed voor 10 procent van 
het benzineverbruik, meestal in de vorm van E10. In 2020 besloot het 
Amerikaanse ministerie van Landbouw verder te gaan en het streefcijfer 
vast te stellen op 15 procent voor 2030 en op 30 procent voor 2050! Om 
dit te bereiken moet de landbouwproductie worden verhoogd en moet 
het gebruik van E15, een mengsel van 85 procent benzine met 15 
procent ethanol, worden ondersteund. Het vooruitzicht van E15 geeft 
nieuwe hoop aan de binnenlandse maïsethanolindustrie en zal een 
groter gebruik van biobrandstoffen mogelijk maken.

In Brazilië is het potentieel van het wagenpark van flexfuelvoertuigen 
historisch gezien aanzienlijk en groeit het snel dankzij de oprichting van 
een koolstofmarkt, genaamd RenovaBio. Het programma RenovaBio, 

dat in 2020 in werking is getreden, heeft tot doel de CO
2
-emissie-

intensiteit van de vervoerssector te verminderen en tegelijk de 
Braziliaanse biobrandstoffenindustrie te ondersteunen. In de praktijk 
krijgt elke brandstofdistributeur in het land jaarlijkse reductie-
doelstellingen voor broeikasgasemissies die kunnen worden bereikt 
door decarbonisatiecertificaten te verwerven van producenten van 
biobrandstoffen, wat de ethanolproductie zou moeten stimuleren. 
 
In China zou de aandacht voor biobrandstoffen, met de toezegging om 
het percentage ethanol in benzine te verhogen, de bio-ethanolmarkt 
een impuls kunnen geven als deze niet wordt beperkt door de 
beschikbaarheid van grondstoffen.

In India heeft de regering sinds december 2021 besloten een hogere 
prijs vast te stellen voor ethanol uit suikerriet dat in benzine moet 
worden bijgemengd voor de campagne 2021/22, om de doelstelling 
van 20 procent bijmenging tegen 2025 te bereiken. De toevoeging van 
meer ethanol aan benzine zal India helpen zijn factuur voor de invoer 
van olie te verlagen en zowel de planters als de fabrikanten financieel te 
helpen. Oliemaatschappijen kopen ethanol tegen een door de overheid 
vastgestelde prijs. In 2020/21 bedroeg de bijmenging van ethanol in 
benzine 8 procent en in 2021/22 zal die naar verwachting oplopen tot 
10 procent.

In de Europese Unie, de op een na grootste markt voor biobrandstoffen, 
wordt in de herziene richtlijn hernieuwbare energie voor de periode 
2020-2030 het aandeel van biobrandstoffen uit landbouwproducten in 
het streefcijfer voor hernieuwbare energie geplafonneerd op 7 procent, 
waaruit blijkt dat de voorkeur wordt gegeven aan geavanceerde 
biobrandstoffen die uit afval worden geproduceerd en aan de 
elektrificatie van voertuigen.

Frankrijk, de grootste producent en consument van ethanolbrandstof in 
Europa, lijkt enigszins geïsoleerd te staan in zijn verdediging van een 
E85-oplossing tegenover andere lidstaten. E85 bestaat uit 60 tot 85 
procent bio-ethanol en benzine. In vergelijking met een standaard-
brandstof vermindert superethanol-E85 de CO

2
-uitstoot met 40 procent. 

Om het Franse wagenpark koolstofvrij te maken, zal de bio-
ethanolindustrie de volgende Franse president vragen om één miljoen 
voertuigen te mogen uitrusten met bio-ethanolboxen, waardoor de 
uitstoot van één miljoen ton CO

2
 wordt vermeden, dankzij een steun 

van 250 euro per box, verdubbeld voor mensen met een laag inkomen, 
meldt France Agricole.■

Door de forse daling van de mondiale suikerprijzen startte 
de Braziliaanse regering het programma RenovaBio om de 
vraag naar ethanol aan te wakkeren. 

Oreye: campagne afgerond op 23 december

Uw organisatie wenst u en uw gezin van harte een gelukkig 
2022 in goede gezondheid toe! Wij wensen u het allerbeste 

voor dit nieuwe jaar en voor het teeltseizoen dat binnen een paar 
weken van start gaat! Maar eerst nog wat rust na het einde van 
de voorbije campagne.

De cichoreicampagne werd afgesloten op 23 december. Tijdens 
deze campagne waren vooral de zeer natte omstandigheden 
problematisch. De hevige regen in het najaar bemoeilijkte de 
oogst en zorgde voor een hogere tarra. Het goede nieuws is 

evenwel dat de rendementen in de tweede helft van de 
campagne beter waren dan verwacht.
OPCA zal dit jaar de dossiers omtrent de gewas-
beschermingsmiddelen voor de cichoreiteelt van zeer nabij 
opvolgen.

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben over de 
voorbije campagne of over het komende teeltseizoen, 
neem gerust contact op met uw organisatie via het 
e-mailadres acdalcq.opco@gmail.com. ■ OPCO

Cichorei



VORST?
 GEEN PROBLEEM.
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INTERVIEW12

BioWanze: op weg naar koolstofneutraliteit
Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe 
biomassaketel in BioWanze heeft De Bietplanter aan 
Pierre Etienne, directeur van het bedrijf, meer informatie 
gevraagd over de investeringen en de plannen voor de 
komende tien jaar in het licht van de ontwikkelingen in 
het Europese biobrandstoffen en milieubeleid.

BioWanze bouwt een nieuwe biomassaketel, 
waarom deze investering?
Om de CO

2
-emissiereductiedoelstellingen van de EU voor 2030 te 

halen. De toekomstige ketel zal niet langer elektriciteit produceren uit 
65% zemelen en 35% fossiele energie zoals de huidige ketel, maar uit 
90% lokaal geproduceerde groene biomassa en 10% gas. De gebruikte 
biomassa zal niet langer bestaan uit gewassen, maar uit gemalen 
miscanthus, houtblokken of ter plaatse geproduceerde pellets: binnen 
een straal van 35 km voor miscanthus en binnen een straal van 
maximaal 250 km voor pellets en houtafval.

De eerste steen voor de nieuwe stoomketel werd op 30 juni gelegd. Hij 
zou in 2023 operationeel moeten zijn. Vanaf dan zal de site van 
BioWanze voor 90% worden aangedreven door groene energie, wat de 
CO

2
-uitstoot jaarlijks met 55.000 ton zal verminderen. Om tegen 2029 

koolstofneutraliteit te bereiken, wordt in samenwerking met Valbiom 
een biomethaniseringsproject bestudeerd om de 10% restaardgas te 
vervangen door 10% biogas dat wordt geproduceerd door de 
waterzuiveringsinstallatie van de site. In dat stadium zal de site van 
BioWanze voor haar elektriciteits- en warmteproductie volledig 
onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De oude aardgasketel zal 
worden stilgelegd, maar zal indien nodig operationeel blijven.

De nieuwe ketel is een uniek innovatief proces dat veel technische en 
controle-ontwikkeling zal vergen. Een biomassaketel reageert minder 
snel en werkt niet op dezelfde manier als een gasketel. Biowanze heeft 

zichzelf voor een echte uitdaging gesteld door twee biomassaketels te 
gebruiken om de installatie te voeden. De onderneming heeft zichzelf 
twee jaar gegeven om de onderhouds- en procescontroleteams op te 
leiden.

Staan er nog andere projecten op het 
programma?
BioWanze investeert al meer dan tien jaar voortdurend in het milieu en 
in de diversificatie van zijn markten. Een van de nieuwste projecten om 
de CO

2
-uitstoot te verminderen is de vloeibaarmaking van een deel van 

de CO
2
 die vrijkomt bij de gisting van tarwezetmeel tot alcohol. Tijdens 

de gisting wordt de vrijgekomen CO
2
 teruggewonnen, gezuiverd en 

samengeperst. De laatste fase van de vloeibaarmaking van deze 
“biogene” CO

2
 wordt uitgevoerd door het Italiaanse bedrijf SOL, dat aan 

de rand van het Wanze-terrein is gevestigd. De vloeibare CO
2
 wordt 

gebruikt in de drankenindustrie van de regio. Ongeveer een derde van 
de CO

2
 wordt op die manier teruggewonnen en dat betekent ook een 

vermindering van de CO
2
-uitstoot in de atmosfeer. En we zullen in deze 

richting verder gaan.

Andere projecten van de laatste jaren omvatten een nieuw procédé 
voor de productie van getextureerde eiwitten voor veganistisch en 
vegetarisch voedsel. Deze lokaal geproduceerde eiwitten op basis van 
Europese grondstoffen voldoen aan de groeiende vraag van de 
consument en vervangen de invoer van eiwitten in Europa.

Parallel met de productie van biobrandstof worden projecten 
bestudeerd met het oog op ontwikkelingen in de groene chemie 
(cosmetica-industrie, farmaceutica, enz.) 

BioWanze wil elke fractie tarwe optimaal valoriseren: nog meer 
toegevoegde waarde geven aan deze lokale grondstof door nieuwe 
Belgische producten te creëren om zo deel te nemen aan de 

ontwikkeling van een duurzame kringloopeconomie voor de land-
bouwsector.

Hoe evolueert de ethanolproductie sinds 
covid?
Het jaar 2020 werd uiteraard gekenmerkt door de gevolgen van de 
lockdown en de daling van de vraag op de bio-ethanolmarkt. Aan het 
begin van de crisis moest de periodieke onderhoudsstop worden 
verlengd vanwege de lockdown. BioWanze heeft deze periode gebruikt 
om 30.000 liter hydroalcoholische gel te verdelen onder ziekenhuizen, 
rusthuizen en civiele beschermingsdiensten in de regio. BioWanze 
produceert normaliter geen gel of alcoholoplossing, maar levert 
ethanol aan de farmaceutische, cosmetische, alcoholische dranken- en 
groene-chemiesector. In de loop der jaren is deze afzetmarkt steeds 
belangrijker geworden en ze vertegenwoordigt nu bijna 20% van de 
productie, tegen 80% ethanol voor biobrandstof.

Het jaar 2021 werd, net als voor de landbouwers, gekenmerkt door een 
zeer gecompliceerde graanoogst, wat tot bevoorradingsproblemen 
heeft geleid, zowel wat de omvang als wat de kwaliteit betreft.  

Dagelijks produceert BioWanze 1.200 ton ProtiWanze, 850 
m3 bio-ethanol en 150 tot 200 ton plantaardige eiwitten.
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Strube = uw onmisbare zaadpartner: De beste suikerbietrassen 9,7% goedkoper in 2022 ! 

Rijk, gezond en proper
Rhizomanie - nematoden                  

Voor BioWanze is de kwaliteit van de granen van essentieel belang, met 
name voor de productie van nevenproducten: oplosbare eiwitten 
(ProtiWanze) die worden gebruikt als supplement in diervoeder, vooral 
voor varkens, en voor een andere belangrijke afzetmarkt, de productie 
van gluten die worden gebruikt door de levensmiddelenindustrie, met 
name in bakkerijproducten, als texturizer of in visvoer voor 
zalmkwekerijen.

De graanleveringen werden onderworpen aan verscherpte en zeer 
strenge controles, met name op mycotoxinen. Voor de coöperaties die 
granen aan BioWanze leveren, was het een echte uitdaging om de site 
te bevoorraden met inachtneming van het lastenboek.

Bij BioWanze is de aanvoer van grondstoffen een voortdurende 
uitdaging omdat de productie van ethanol een continu proces is. De 
centrale draait dus 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. En aan de 
uitgang van de fabriek, is het ook een uitdaging voor de teams om de 
downstream logistiek te beheren. BioWanze produceert dagelijks 
1.200 ton Protiwanze, 850 tot 900 m3 bio-ethanol en 150 tot 200 ton 
plantaardige eiwitten.

Hoeveel bieten worden gebruikt voor de 
ethanolproductie?
Toen BioWanze werd opgericht, voorzag het bedrijfsmodel in het 
gebruik van 20% diksap van bieten en de rest granen. Na verloop van 
tijd en na investeringen is het aandeel van tarwe nu bijna 100%, met 
toevoeging, om technologische redenen, van een suikeradditief, hetzij 
melasse, hetzij residu van de tweede kristallisatiestroom, rechtstreeks 
afkomstig van de suikerfabriek van Wanze.

Andere interacties tussen BioWanze en de suikerfabriek van Wanze zijn 
de levering van groene stroom (100% buiten het seizoen en als 

aanvulling tijdens het bietenseizoen) en een gezamenlijke 
waterzuiveringsinstallatie.

Momenteel buigt de Europese Commissie 
zich over de herziening van de richtlijn 
hernieuwbare energie RED III. Welke impact 
verwacht u voor uw onderneming?
De ontwerp-richtlijn RED III lijkt niet negatief te zijn voor de toekomst 
van bio-ethanol in de EU, aangezien wordt voorgesteld het 
maximumpercentage voor het gebruik van biobrandstoffen uit 
landbouwgewassen in het vervoer op 7% te handhaven en het 
gebruik van biobrandstoffen van de tweede generatie die worden 
geproduceerd uit houtafval of algen wordt aangemoedigd, wat reeds 
het geval was in de richtlijn RED II en positief is voor het milieu.

Wij maken ons momenteel echter zorgen over de omzetting van de 
RED II-richtlijn in de Belgische regelgeving. Minister van Energie 
Tinne Van Der Straeten wil verder en sneller gaan dan de Europese 
verordening door de volledige elektrificatie van de mobiliteit te 
ondersteunen, ten nadele van andere groene en duurzame 
alternatieven zoals bio-ethanol
.
Een rechtstreekse overschakeling op elektrische voertuigen zou het 
einde betekenen van de productie van biobrandstoffen in België en 
zou een bedreiging vormen voor de sector, en dus voor BioWanze, 
haar toeleveranciers en de landbouwsector. Alleen al voor BioWanze 
zouden bijna duizend directe en indirecte arbeidsplaatsen verloren 
gaan als E10 (10% ethanol in benzine) op korte termijn zou worden 
afgeschaft. Toch levert bio-ethanol een reële bijdrage aan het milieu. 
Het verbranden van één liter ethanol in plaats van één liter benzine 
vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 72%.

België is een van de EU-landen die het meest E10 gebruiken. En 
paradoxaal genoeg, terwijl onze buren het aanbod van bio-ethanol 
op hun grondgebied uitbreiden (Frankrijk E85, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk met E10, ...), zou België E10 laten vallen ten 
voordele van de volledige elektrificatie van het vervoer, wat zeer 
nadelig zou kunnen zijn voor de hele productieketen en voor de 
ambitieuze milieudoelstellingen van België.

Het aandeel van tarwe als grondstof bedraagt nu bijna 
100%, met toevoeging van een suikeradditief, hetzij melas-
se, hetzij een residu van de tweede kristallisatiestroom, 
rechtstreeks afkomstig van de suikerfabriek van Wanze.

Na 12 jaar bij de onderneming Bières de Chimay te 
hebben gewerkt, is Pierre Etienne in 2017 bij 
BioWanze in dienst getreden. In 2020 volgde hij 
André Tonneaux op in de directie van BioWanze, 
die verantwoordelijk werd voor de vier fabrieken 
van de groep CropEnergies, de biobrandstoffendivisie van 

Südzucker.

Cosun gaat allulose in Europa promoten
Suikerconcern Cosun heeft een consortium gevormd met drie andere 
producenten van voedingsingrediënten (Ingredion Inc, het Japanse 
Matsutani Chemical Industry en het Zuid-Koreaanse Samyang Corp) om 
allulose in Europa te promoten. Allulose is een niet-calorische zoetstof 
met een hoog zoetgehalte, die in Europa nog niet is toegestaan. 

Het consortium bereidt zich voor op de indiening van een gezamenlijke 
aanvraag bij de Europese Commissie en het Britse Bureau voor 
levensmiddelennormen voor de goedkeuring van allulose als een 
nieuw voedselingrediënt. Andere bedrijven, waaronder verwerkers van 
levensmiddelen en dranken, kunnen zich bij hen aansluiten. ■

Zwitserse suikerbietenteelt krimpt
In minder dan tien jaar is het Zwitserse suikerbietenareaal volgens Swiss 
Info gedaald van 20.000 tot 16.500 hectare en nam het aantal planters 
in vijf jaar tijd af van 6.000 tot 4.500. .
 
Om deze daling een halt toe te roepen, heeft de regering sinds 2018 de 
subsidies aan bietentelers met 300 Zwitserse fank per ha (288 euro) 
verhoogd tot 2.022 euro per ha. Ze  heeft ook een premie toegekend 
voor de productie van biologische suikerbieten en een douane-
bescherming van minimaal 67 euro per ton suiker ingevoerd.

In september 2021 heeft het Parlement deze maatregelen verlengd tot 
2023, ondanks de controverse over de toekomst van de suikerindustrie 
die beschikt over twee suikerfabrieken (Aarberg en Frauenfeld) met een 
totale nationale suikerproductiecapaciteit van ongeveer 270.000 ton 
per jaar. ■

Tereos Aalst gaat fructose leveren voor bioplasticproductie
De Tereos-fabriek in Aalst heeft een overeenkomst gesloten met de Avantium-fabriek in Delfzijl (Nederland) voor de levering van uit Europese tarwe 
bereide hoge-fructosestroop. Avantium, een dochteronderneming van de Shell-groep, zal de hoge fructosestroop gebruiken als grondstof voor de 
productie van furaandicarbonzuur (FDCA). FDCA is het belangrijkste bestanddeel van het recycleerbare, 100% plantaardige bioplastic PEF, dat op 
termijn het op aardolie gebaseerde PET plastic, dat in grote hoeveelheden in de drankenindustrie wordt gebruikt, zou kunnen vervangen.

De Avantium-fabriek, waarvan de bouw in 2022 van start gaat, zal met een capaciteit van 5 kiloton per jaar de eerste fabriek ter wereld zijn waar PEF 
op commerciële schaal wordt geproduceerd. PEF kan op grote schaal worden gemaakt en zou vanaf 2026 beschikbaar zijn voor de consument. ■

Verenigd Koninkrijk: British Sugar weigert 
transportpremie aan de planters
Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs als gevolg van covid en 
brexit, worden de Britse bietentelers geconfronteerd met stijgende 
transportkosten om hun bieten te leveren aan de fabrieken van British 
Sugar, de enige suikeronderneming van het land. Volgens Farmers 
Weekly hebben de planters, die de vervoerstarieven met wel 20% 
hebben zien stijgen, British Sugar om uitzonderlijke maatregelen 
gevraagd om de crisis in de vervoerskosten het hoofd te bieden. Ze 
hebben aangedrongen op een verhoging van de transportvergoeding 
met ten minste 10% voor de campagne 2021/22, maar ondanks de 
hoge marktprijzen voor suiker heeft British Sugar geweigerd extra 
middelen ter beschikking te stellen. ■
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Verhoogde ethanolproductie voor de farma- en 
cosmetische sector
In 2020 was er een aanzienlijke toename van de productie van ethanol voor 
industriële doeleinden, waaronder hydroalcoholische gels en ontsmettingsmiddelen 
en een afname van de productie van ethanolbrandstof.

In 2020 produceerden de negentien bio-ethanolproducenten die lid zijn van de Europese 
biobrandstoffenvereniging ePure in totaal 5,6 Mm3 ethanol, een stabiel volume ten opzichte van 2019, en 
6,2 Mt nevenproducten, een stijging ten opzichte van de 5,3 Mt in 2019. 

De leden van ePure zijn goed voor ongeveer 85% van de EU-productie. Frankrijk neemt het grootste deel 
van de Europese ethanolproductie voor zijn rekening met een geïnstalleerde capaciteit van 2,3 Mm3, 
gevolgd door Polen (1,1 Mm3) en Duitsland (1,0 Mm3).

Van de totale ethanolproductie van de ePure-leden in 2020 was meer dan 79 procent bestemd voor 
ethanolbrandstof (82 procent in 2019). Van de resterende ethanolproductie in 2020 was 5,6 procent 
bestemd voor de levensmiddelen- en drankensector (9,2 procent in 2019) en 15,2 procent voor industriële 
toepassingen, waaronder hydroalcoholische gels en andere hygiëneproducten (8,5 procent in 2019). De 
6,16 Mt nevenproducten die in 2020 werden verkregen, omvatten 4,22 Mt diervoeder en 0,87 Mt 
afgevangen CO

2
. 

In 2020 werd 2,76 Mm3 ethanol, of ongeveer de helft van de Europese ethanolproductie, verkregen uit 
maïs, terwijl tarwe goed was voor 18,05 procent en suiker voor 17,8 procent. Bijna alle grondstoffen die 
door de leden van ePure worden gebruikt om bio-ethanol te produceren, komen uit Europa. De invoer van 
ethanol uit de Verenigde-Staten en Brazilië door de EU-27 zette zijn opwaartse trend voort en zal in 2020 
uitkomen op 1,69 Mm3. ■
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Europese Green Deal: reacties uit de biobrandstoffen- en transportsector
Als onderdeel van de Europese Green Deal, en om tegen 
2050 een klimaatneutraal Europa tot stand te brengen, 
heeft de Europese Commissie een reeks zogenaamde 
“Fit for 55”voorstellen ingediend die tot doel hebben de 
CO2uitstoot tegen 2030 met ten minste 55 procent te 
verminderen ten opzichte van 1990. 

Deze algemene doelstelling omvat belangrijke herzieningen van de 
wetgeving inzake energie, vervoer en klimaat. Het gaat onder meer 

om beleidswijzigingen inzake hernieuwbare energie, infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen, een regeling voor de handel in 
emissierechten en energieheffingen, alsook de verspreiding van 
elektrische auto’s en het geplande einde van verbrandingsmotoren. 
Verscheidene van deze nieuwe voorstellen zullen waarschijnlijk grote 
gevolgen hebben voor de Europese biobrandstoffensector.

Het aandeel hernieuwbare energie in het 
vervoer stijgt, maar percentage bio-
brandstoffen uit landbouw blijft beperkt
Wat biobrandstoffen betreft, stelt de Commissie voor om in de RED III-
versie van de richtlijn hernieuwbare energie het streefcijfer voor 2030 

voor hernieuwbare energie in het vervoer aanzienlijk op te trekken van 
14 tot 26 procent, maar het percentage biobrandstoffen uit 
landbouwproducten op maximaal 7 procent te houden. Dit is een 
tegenstrijdig standpunt, aangezien biobrandstoffen uit landbouw-
producten van essentieel belang zijn om de nieuwe hogere 
doelstellingen voor 2030 te halen. En zeker op korte termijn, want het 
wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen en de productie van 
bio brandstoffen uit afval of algen staan nog in de kinderschoenen.

Meer bio-ethanol uit landbouwproducten 
gebruiken
Voor de producenten van biobrandstoffen die door ePURE worden 
vertegenwoordigd, zijn biobrandstoffen op basis van gewassen van 
essentieel belang als overgangsoplossing. Er bestaan alternatieven, 
maar die volstaan niet omdat de nieuwe technologieën en 
infrastructuren nog niet klaar zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de RED III-richtlijn haar nieuwe doelstellingen 
op het gebied van hernieuwbare energie en CO

2
-reductie haalt, stelt 

ePURE voor het potentieel van ethanol op basis van gewassen te 
ontsluiten en een bredere toepassing van geavanceerde biobrandstoffen 
uit afval van gewassen of hout te stimuleren.

Ook de landbouwers, vertegenwoordigd door de Europese organisatie 
Copa-Cogeca, vinden dat het maximale bijmengingspercentage van  
7 procent te laag is voor een belangrijke markt. Voor Pekka Pesonen, 
secretaris-generaal van Copa-Cogeca, “zijn biobrandstoffen uit de 
landbouw nodig als aanvulling op nieuwe brandstoffen en andere 
maatregelen. En in het huidige economische klimaat kunnen zij voor 
veel landbouwers een welkome aanvulling op hun inkomen betekenen”.

Transportsector uit bezorgdheid
De kritiek komt niet alleen uit de hoek van de landbouwsector. Ook de 

transportsector heeft zijn bedenkingen. Volgens het RED III-voorstel 
moet tegen 2030, 26 procent van de in het vervoer gebruikte brandstof 
uit hernieuwbare bronnen komen.
 
Zelfs in een scenario waarin elektrische voertuigen snel aan markt-
aandeel winnen en de verkoop van verbrandingsmotoren geleidelijk 
wordt stopgezet, zal het Europese wagenpark in 2030 en daarna 
hoofdzakelijk bestaan uit voertuigen die geheel of gedeeltelijk op 
vloeibare brandstoffen rijden.

Voor deze benzine- en hybrideauto’s is hernieuwbare ethanol de meest 
kosteneffectieve en sociaal inclusieve manier om de uitstoot te 
verminderen naast sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn, zoals de 
scheep- en luchtvaart.■

RED: de hernieuwbare energie-
richtlijn van de EU
De Europese Commissie heeft de RED-richtlijn van 2009 al drie-
maal gewijzigd.

In 2009 werd in de richtlijn vastgelegd dat tegen 2020, 20 procent 
van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energie-
bronnen moest komen.

In 2018 werd in de herziene richtlijn RED II het percentage 
energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen verhoogd tot 
32 procent.

Als onderdeel van de Green Deal wordt in de nieuwe RED III-
richtlijn het aandeel energie geproduceerd uit hernieuwbare 
bronnen verhoogd tot 40 procent tegen 2030 om te streven naar 

klimaatneutraliteit.

De Europese Commissie is begonnen met de herziening van 
RED II om te voldoen aan de ambities van het nieuwe Europese 
groene pact inzake het koolstof vrij maken van het vervoer.
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Strube = uw onmisbare zaadpartner: De beste suikerbietrassen 9,7% goedkoper in 2022 ! 

Tarra – Suikergehalte – Droge stof pulp

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 2,83 8,49 9,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29/11/2021 05/12/2021 17,29 15,71 11,37 7,46 8,05 9,49 24,79

06/12/2021 12/12/2021 17,18 15,79 11,19 7,67 7,95 9,29 14,28 24,25

13/12/2021 19/12/2021 16,90 16,18 11,27 6,86 8,56 9,64 0,00 24,04

20/12/2021 26/12/2021 16,80 15,23 9,93 6,01 8,64 9,52 0,00 24,09

27/12/2021 02/01/2022 16,65 15,67 9,64 6,67 8,39 9,44 0,00 24,67

Campagne 17,23 13,56 8,82 0,00 5,31 7,90 8,82 11,07 24,16 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 23,20

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

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

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

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

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

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

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

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

29/11/2021 05/12/2021 17,17 9,56 9,11 8,32 9,45 0,21 3 22,84

06/12/2021 12/12/2021 17,06 9,03 9,37 9,71 8,82 0,13 3 10,59 22,99

13/12/2021 19/12/2021 16,90 7,56 8,38 8,70 7,14 0,14 3 11,13 23,28

20/12/2021 26/12/2021 16,95 7,99 8,66 7,55 7,78 0,12 2 10,59 23,83

27/12/2021 02/01/2022 16,81 7,91 8,13 8,08 7,53 0,27 2 10,92 23,65

Campagne 17,09 7,25 7,89 7,70 6,89 0,20 4 10,77 23,39 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 24,42

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

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

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

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

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

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

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

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

29/11/2021 05/12/2021 17,10 7,67 7,99 6,92 6,99 0,62 3 24,01

06/12/2021 12/12/2021 17,06 8,11 10,43 6,40 7,68 0,46 2 23,91

13/12/2021 19/12/2021 16,94 6,82 8,77 6,27 6,13 0,47 2 24,49

20/12/2021 26/12/2021 16,76 7,15 9,20 6,37 6,47 0,43 2 24,57

27/12/2021 02/01/2022 16,79 7,08 9,95 6,75 6,20 0,46 2 24,09

Campagne 16,98 5,99 7,69 5,28 5,35 0,48 5 0,00 24,17 0,00
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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

LAUREDANA KWS
	■ Zeer hoog suikergehalte
	■ Hoog financieel inkomen
	■ Zeer gezond blad

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

SMART JITKA KWS 
	■ Aaltjestolerant
	■ Productief ras

SMART LATORIA KWS
	■ Aaltjestolerant
	■ Goede bladgezondheid

SMART LIESA KWS 
	■ Rhizoctoniatolerant en  

verbeterde rhizomanie- 
tolerantie 

	■ Hoog suikergehalte en 
excellente bladziekten- 
tolerantie

CONVISO® SMART

Aaltjesrassen
CAPRIANNA KWS
	■ Financieel nr.1 van alle geteste 

rassen door het KBIVB
	■ Evenwichtig type
	■ Verbeterde rhizomanietolerantie 

(AYPR)

LISANNA KWS
	■ Zeer stabiel in financiële 

opbrengst en tegen de 
bladziekten!

	■ Geschikt voor alle rooiperioden

LEONTINA KWS 
	■ Evenwichtig type 
	■ Zeer goede weerstand tegen 

bladziekten
	■ Weinig schieters

TESSILIA KWS
	■ Super opbrengsten in besmette 

en onbesmette gronden
	■ Zeer hoog suikergehalte

ASTURIDIA KWS
	■ Zeer hoog financieel inkomen
	■ Zeer gezond blad
	■ Productief type
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