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Bietencampagne
2021 afgerond,
maar niet zonder
moeite

Suikerprijzen opnieuw in de lift

Kort geoogst
Nederland: het bietenareaal zal met 1,5% aangroeien
in 2022 in vergelijking met vorig jaar, zo blijkt uit de
prognose die Cosun maakt op basis van het aangekochte
bietenzaad. Vooral aaltjesresistente rassen scoren goed bij de
planters.
Europa: de Wereldgezondheidsorganisatie start dit
jaar een vrijwillig netwerk voor het verminderen van
suiker en calorieën, onder leiding van de lidstaten. Ze wil de
voedingsindustrie aanzetten om het suiker- en caloriegehalte van
haar producten te verlagen om op die manier zwaarlijvigheid te
bestrijden en de druk op de gezondheidszorg te verlichten.
Rusagro heeft bekendgemaakt dat de bietsuiker
productie met 21% is gestegen ten opzichte van het
vorige seizoen. Op 10 januari 2022 zou Rusland 37 miljoen ton
suikerbieten hebben verwerkt, goed voor de productie van 5,3
miljoen ton suiker.
De Britse suikergroep AB Sugar rapporteerde een
omzetstijging van 12% in vergelijking met vorig jaar. Dit
is te danken aan de hogere suikerprijzen in Europa, de toegenomen
binnenlandse verkoop bij Illovo, de Zuid-Afrikaanse dochter
onderneming, en de betere prijzen voor bio-ethanol die British
Sugar produceert in de fabriek van Wissington.
Brazilië: het landbouwonderzoeksinstituut Embrapa
Agroenergia heeft twee nieuwe genetisch gemodifi
ceerde suikerrietvariëteiten ontwikkeld die meer sacharose
bevatten en waarbij de celwanddigestie gemakkelijker is. Volgens
Future Farming zijn deze variëteiten afgeleid van de Nobelprijs
winnende CRISPR-genmanipulatietechniek die in 2012 werd ontdekt.
Oekraïne: in 2021 lag de bietenoogst 29% hoger dan
in 2020, aldus de suikerproducentenvereniging Ukrtsukor.
Gemiddeld werd een bietenopbrengst opgetekend van 46,9 ton/
ha, 6 ton meer dan in 2020. Het beste rendement bedroeg 55,6 ton/ha.
Egypte: er wordt een nieuwe suikerfabriek gebouwd
die tussen 170.000 en 1 miljoen ton suiker zal produceren,
waardoor Egypte minder afhankelijk wordt van suikerimport. Het
Emirati-bedrijf JPIS installeert leidingen om water te onttrekken aan
putten die in de Nubische aquifer zijn geboord en gaat een gebied
van 76.000 hectare irrigeren voor de productie van 2,5 miljoen ton
suikerbieten per jaar.
China zou in totaal 1,05 miljoen ton bietsuiker
produceren of 480.000 ton minder ten opzichte van
2020/21, vooral als gevolg van het zeer koude weer in november in
het noorden van het land, aldus het marktbureau Czarnikow. De
productie van riet- en bietsuiker ligt 5,4 miljoen ton onder de
consumptie. China, een van ‘s werelds grootste importeurs, zal
daarom naar verwachting ongeveer 5 miljoen ton ruwe en witte
suiker invoeren.

Bietentelers maken
zich zorgen over de
toekomst van hun teelt
2
SESVANDERHAVE, lokale zaden

Bedankt voor uw vertrouwen!
NEMATODEN

BABOON

Maandblad van de Confederatie van de
Belgische Bietenplanters vzw CBB
Anspachlaan 111 Bus 10 • 1000 Brussel
T. 02 513 68 98 • F. 02 512 19 88 • www.cbb.be
lebetteravier@cbb.be • Twitter: @cbb_nl

CAPTUR
RHIZOMANIE

BOOSTER
RHIZOCTONIA

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever Jef Cleiren, Voorzitter CBB
Directeur van de publicatie Peter Haegeman
Uitgave en publiciteit Bernadette Bické - Martine Moyart
Verantwoordelijke voor de suikerbiettechniek KBIVB Tienen
Druk Antilope De Bie
Jaarabonnement € 12,00 EU-land € 22,00 niet EU-land € 27,00
IBAN BE 70 1031 0384 3925 • BTW BE 0445.069.157

ARAL

TUCSON
follow us on

SV_BP_117Bx130H_manchette NL.indd 8

www.sesvanderhave.be
#APassionThatGrows
1/02/2022 16:11:21

2

EDITO
Bietencampagne 2021 afgerond, maar niet zonder moeite

D

e balans van de campagne 2021 opmaken is niet gemakkelijk.
Bij Iscal hebben problemen de goede werking van de fabriek
vertraagd, maar er waren ook veel moeilijkheden in de receptie,
vooral met de nieuwe parmentières die blijkbaar niet aan bieten
zijn aangepast ... Ik begrijp dat oplossingen niet altijd voor de hand
liggen, maar het is belangrijk dat de grondtarra correct wordt
gemeten. Tegen de volgende campagne moet er een oplossing
komen. Onze inspectrice en controleurs zullen hierop toezien in het
belang van de planters.
Bij TS werkten de recepties in beide fabrieken goed, afgezien van
een paar kleine problemen die men als “normaal” kan bestempelen.
Maar, langs fabriekszijde, kan het beter!
In Tienen waren de evaporatieproblemen moeilijk op te lossen. Wat
Longchamps betreft, is de ketel meer dan grillig geweest. Wij
begrijpen dat men niet over één nacht ijs kan gaan wat het
vervangen van de ketel betreft, maar hoe kan de fabrikant op die
manier de planters overtuigen om de hoeveelheden te leveren die
nodig zijn om de fabrieken 120 dagen te bevoorraden! Stel dat men
nog eens 600.000 ton bieten extra had moeten verwerken! In
februari was men nog bezig geweest, met alle problemen die
gepaard gaan met een lange bewaring (rot, suikergehalteverlies,
enz.).

De syndicaten, de vertegenwoordigers in de verschillende comités
en de CBB zullen met de fabrikanten rond de tafel gaan zitten om
de gebeurtenissen van de campagne te bespreken, mogelijke
oplossingen te zoeken en deze voor te bereiden.

“Het volstaat niet om “eerlijke handel”
te drijven met verre producenten,
ook regionale producenten hebben
recht op een correcte betaling.”
Aan planterszijde heerst grote bezorgdheid over de toekomst van
de bieten.
De indicatoren staan zeker op groen, maar de inputs stijgen naar
ongekende hoogte. Het Bieteninstituut raadt aan om de
stikstofdosis met 20 tot 30% te verminderen door middel van
verschillende technieken, maar de prijsstijgingen liggen in de orde
van grootte van meer dan 100% ...
Onze suikerfabrikanten durven aantrekkelijke prijzen aan te
kondigen voor 2022, maar moeten oppassen de planters bij de
eindafrekening niet teleur te stellen. Als na vier jaar van lage
prijzen, de planters nog een vijfde jaar moeten werken zonder
winst, vrees ik dat velen de moed zullen verliezen.

O

p 2 februari verstuurde de CBB onderstaande perstekst. We maakten kort de balans op van de voorbije
campagne, maar focusten toch vooral op wat de bietenteelt nodig heeft om aantrekkelijker te worden. Zowel
Europa, de suikerfabrikanten als de Belgische overheid kunnen daarin een rol spelen. De perstekst kon op veel
belangstelling rekenen, ook van radio en televisie, en op de sociale media.
We gaan met deze boodschappen nu uiteraard ook bij de betrokkenen zelf aankloppen.

De Belgische bietentelers maken zich zorgen
over de toekomst van hun teelt
De voorbije suikerbietcampagne laat, net zoals de
vorige jaren, een bittere smaak na voor de landbouwers
die bieten uitzaaien.

H

et rendement van de campagne 2021-2022 (ongeveer 85 ton bieten
per ha aan 17°Z suiker voor Tiense Suiker en 78 t/ha aan 17,10°Z
voor Iscal) was de laagste van de laatste tien jaar. Dat komt grotendeels
door de natte en vrij koude weersomstandigheden tijdens de periode
april-september. Daaraan kunnen de bietentelers zelf niet veel
veranderen. Maar het is wel ontgoochelend dat een gans jaar werk zo
weinig lonend is. Het overschaduwt ook de agronomische kennis en de
liefde voor hun vak die ze wel zelf opgebouwd hebben. En het treft een
sector die al in crisis is na de lage rendabiliteit van de laatste jaren.
Sinds het verdwijnen van de productiequota en de minimumprijzen
voor suiker (en dus in feite ook voor de suikerbieten) eind 2017 is de
rendabiliteit en dus de aantrekkelijkheid van de bietenteelt gekelderd.
Dit duurt nu al vijf jaar. Jaar na jaar daalt het inkomen van de bietplanters
en dus haken landbouwers af en verminderen ze het areaal. Stilaan
moeten we ons de vraag durven stellen of er nog genoeg interesse is
voor het telen van suikerbieten en het produceren van bietsuiker in ons
land.
Toch beschikken we over een prima klimaat voor de teelt, staan de
Belgische landbouwers bekend om hun vakbekwaamheid en kunnen
ze steunen op een performant onderzoekscentrum, het KBIVB. Daarom
trekken de telers aan de alarmbel en doen ze een dringende oproep
om de ernst van de situatie onder ogen te zien en tot actie over te gaan,
zowel de overheid als hun industriële “partners”, de suikerfabrikanten.

Europa moet durven onderkennen dat het loslaten van de quota in
2017 een vergissing was. Niet minder dan 2 miljard waarde verschuift
jaarlijks naar de zgn. tweede transformatie (de suikerverwerkers) en
de retail, zonder dat de consumentenprijzen dalen. De zwakste schakel
van de keten, de landbouw, komt hier eens te meer verzwakt uit.

We moeten inderdaad terug naar een winstsituatie. We weten dat
de herstructurering moeilijk is geweest, maar als men een
duurzame sector wil, moet men eerst beginnen met de planters
behoorlijk te betalen. Het volstaat niet om “eerlijke handel” te
drijven met verre producenten, ook regionale producenten hebben
recht op een correcte betaling.
Ik hoop dat tijdens onze toekomstige onderhandelingen, de “basis”
onze standpunten beter zal begrijpen (de verschillende syndicaten
zullen inspanningen leveren om nog beter met hen te
communiceren en te overleggen), en dat onze twee suikergroepen
blijk zullen geven van gezond verstand,
zodat we op een meer stabiele
toekomst voor de hele sector
afstevenen. Onze investeringen
en engagementen hangen
ervan af.

■

Jef Cleiren
Voorzitter van de CBB

NEONICOTINOÏDEN

STANDPUNT CBB
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In een persbericht heeft de CBB de verschillende partijen
die bij dit verhaal betrokken zijn ter verantwoording geroepen: de
suikerfabrikanten, maar ook de Europese Unie en onze Belgische
politici. U kunt het persbericht hieronder lezen.

Ook de suikerproducenten hebben een verpletterende verant
woordelijkheid. De bietprijs is functie van de suikerprijs. Deze zakte
sinds het verdwijnen van de quota weg. Het herstel dat we de laatste
tijd vaststellen is fragiel. De impact van de verschillende
coronavarianten, en de concurrentie vanuit (suikerriet)landen waar
duurzaamheid en milieubewustzijn op een zeer laag pitje staan, zorgen
voor veel vraagtekens. De landbouwers dragen mee het marktrisico en
delen volop in de klappen.
De suikerfabrikanten weigeren bovendien de almaar stijgende pro
ductiekosten (meststoffen, energie, gewasbeschermingsmiddelen, …)
van de landbouwers mee te nemen in de betaling van de suikerbieten.
We vragen ons af of ze op dezelfde manier reageren wanneer ze hun
energiefactuur krijgen. Weigeren ze die dan ook te betalen? Waarom
vallen de terechte en gelijkaardige vragen van de bietensyndicaten wel
in dovemansoren?
Als zelfs een echt gesprek niet meer mogelijk is, kunnen we moeilijk
anders dan de overheid vragen tussenbeide te komen. Het regeer
akkoord voorziet dit (“De regering zal de mogelijkheid onderzoeken
om een “wet ter bescherming van de landbouwprijzen” aan te nemen.”)
en in andere landen is regelgeving wel al in voege. België kan zich
bijvoorbeeld inspireren op de “Egalim2”-wetgeving in Frankrijk die
net tot doel heeft het evenwicht in de handelsrelaties tussen
producenten en winkelketens doorheen de ganse keten te herstellen.

Noodvergunningen toegekend
aan veertien lidstaten

V

eertien EU-landen kenden een noodvergunning toe
voor bietenzaad dat in 2021 met neonicotinoïden
werd behandeld.
Deze noodvergunningen moeten gerechtvaardigd zijn en worden
onderworpen aan strikte voorwaarden, met name wat betreft
de opeenvolgende teelten of de betrokken hectaren.
In het Verenigd Koninkrijk wordt een noodvergunning alleen
toegestaan als de op basis van onafhankelijke modellering voorspelde
incidentie van virale vergeling, gelijk is aan of groter dan een bepaalde
drempelwaarde van de volgens de EU-criteria voorspelde incidentie.
In 2021 was dit niet het geval en mochten Britse telers daarom geen
zaad behandeld met neonicotinoïden gebruiken.
Het risico en de schade, als gevolg van het ontbreken van een efficiënt
systeem van doeltreffende alternatieven, waren echter in vele regio’s
aanwezig, zelfs in een laag-risicojaar. CIBE, de organisatie die
de Europese bietenplanters vertegenwoordigt, schat dat in 2021 in
de EU-27 maximaal 50 procent van de bieten werd gezaaid met zaad
behandeld met neonicotinoïden, tegenover 25 procent in 2020.
In november 2021 publiceerde EFSA, de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid, haar conclusies van zeventien noodvergunningen
toegekend door elf EU-lidstaten voor het gebruik van bietenzaad
behandeld met neonicotinoïden in 2020 en 2021. Ze concludeerde dat
deze in alle gevallen gerechtvaardigd waren, hetzij omdat er geen
alternatieve methoden of producten, chemisch of niet-chemisch,
beschikbaar waren, hetzij omdat er een risico bestond dat het
ongedierte resistentie ontwikkelt tegen beschikbare alternatieve
producten.
Bron: De Bietplanter nr. 579 Januari 2022, CIBE

■

Vandaag moeten landbouwers beslissen of en hoeveel suikerbieten ze
uitzaaien met het oog op de campagne 2022-2023. Het is de hoogste
tijd dat de suikerindustrie en de overheid tonen dat er nog perspectief
is voor deze teelt. Anders gaat de interesse erin nog verder afbrokkelen
met alle gevolgen vandien, voor de telers maar ook voor de suiker
fabrikanten.

■

In het Verenigd Koninkrijk wordt een noodtoelating alleen geactiveerd als de verwachte incidentie van virale vergeling voldoende
hoog is. Die drempel werd in 2021 niet bereikt.
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Egalim-2: een wet ter bescherming van het inkomen van de landbouwers
In Frankrijk wil de wet Egalim-2 (“Etats généraux de
l’alimentation”, een soort burgerparticipatieproces over
voedsel en landbouw) het evenwicht in de handels
betrekkingen tussen producenten en grootdistributie te
herstellen en gezond en duurzaam voedsel toegankelijk
te maken voor alle consumenten.

D

e wet Egalim-2 werd op 18 oktober 2021 aangenomen en ver
volledigt de bestaande wet uit 2018. Deze wet ter verbetering van
het inkomen van de landbouwers beoogt de commerciële relaties
tussen de verschillende schakels van de voedsel- en agrovoedingsketen
opnieuw in evenwicht te brengen.

Producenten beter betalen

Geldt dit ook voor het bietencontract?
De wet zal niets veranderen aan de contracten tussen bietentelers en
suikerfabrikanten. De bietensector werd uitgesloten van de eerste
Egalim-wet omdat de Europese verordeningen reeds voorzien in een
verdeling van de waarde tussen de planter en zijn suikerafnemer. Maar
als de suikerprijzen schommelen zal dat een impact hebben op de
bietenprijs.

Hoe worden de indicatoren bepaald?
Om deze wet operationeel te maken, zal de Franse suikerorganisatie
AIBS indicatoren aangeven die in de verkoopcontracten voor suiker
kunnen worden gebruikt. CGB is van mening dat indicatoren van de
suikermarkt het interessantst zijn.

Hoe wil men de Franse producenten beter betalen? Door aan de
verschillende actoren van de agrovoedingsketen instrumenten aan te
reiken om de prijzen van landbouwproducten en verwerkte producten
in cascade door te rekenen aan de distributeurs. En niet andersom. Dit
moet voorkomen dat de prijzenoorlog tussen supermarkten uitdraait
op lagere prijzen voor de producenten.

Wanneer treedt de wet in werking?

De wet bepaalt dat vanaf 1 januari 2022 tijdens handelsbesprekingen
producenten en hun eerste kopers schriftelijke meerjarencontracten
van minimaal drie jaar moeten ondertekenen waarin de prijzen van
landbouwgrondstoffen worden vastgelegd. En deze prijzen, eenmaal
vastgesteld, zijn “heilig” en kunnen niet meer worden gewijzigd tijdens
opeenvolgende onderhandelingen tussen industriële verwerkers en
distributeurs (retail). In principe moet deze wet zorgen dat beter
rekening wordt gehouden met de productiekosten van de
landbouwers.

Als de wet Egalim-2 inderdaad een einde kan maken aan de
prijzenoorlog, moet de toepassing van de regels inzake waardeverdeling
tot uiting komen in de bietenprijs.

Wijzigingen voor de suikerverkopen
Verkopers en kopers van suiker (of van verwerkte producten die suiker
bevatten) zullen indicatoren over de marktprijzen of eventueel de
productiekosten in hun verkoopcontracten moeten opnemen.
Deze indicatoren zullen automatisch van invloed zijn op de verkoopprijs
waarover vrij wordt onderhandeld.

ACTUALITEIT

De wet zal vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn en nieuwe
contracten tussen verkopers en kopers zullen vanaf 1 november 2021
aan de wet moeten voldoen. Bestaande contracten moeten uiterlijk op
1 maart 2023 in overeenstemming worden gebracht.

Zal de industrie meer betalen voor bieten?

Was de wet er vorig jaar al geweest, dan hadden de fabrikanten kunnen
profiteren van de prijsstijging die sinds de zomer van 2021 aan de gang
is. Volgens de berekeningen van de Franse bietentelersorganisatie CGB,
zou de toepassing van Egalim-2 vanaf januari 2022 in theorie een
opwaartse herziening van de contracten (waarover afgelopen zomer
werd onderhandeld) met 16 tot 18% mogelijk hebben gemaakt voor de
leveringen van januari tot september 2022, hetzij circa 75 €/t suiker,
wat neerkomt op ongeveer 5 €/t suikerbieten..

Welke producten vallen onder deze wet?
De wet Egalim-2 heeft betrekking op de bietensector, maar geldt niet
voor ethanol en bietenpulp. Na enige onzekerheid over de vraag of
suiker al dan niet onder deze wet zou vallen, bevestigen de op.

Contracten tussen fabrikanten en detailhandelaren zullen transparant moeten zijn over de prijzen van landbouwgrondstoffen die
door de eerste schakel in de keten worden gekocht. En deze prijzen
zijn niet voor onderhandeling vatbaar.
29 oktober 2021 gepubliceerde decreten dat deze wet ter verbetering
van het inkomen van de landbouwers, wel degelijk van toepassing zal
zijn op de bietensector.
De fabrikanten waren geen vragende partij, omdat volgens hen dit zou
leiden tot een verzwakking van de industriële verwerkingssector.
De lijst van uitgesloten produkten is vrij lang en bevat onder meer vers
fruit en verse groenten, aardappelen in ongewijzigde staat en
zetmeelproducten (zetmeel en derivaten) en granen en oliehoudende
zaden voor primaire verwerking.
Ze worden niet opgenomen omwille van specifieke productie- en
marktkenmerken. Voor granen is het argument dat de landbouwer een
prijsspeler kan zijn dankzij de termijnmarkten.
Ook in België is deze problematiek brandend actueel, zeker
nu de productiekosten van de landbouw sterk stijgen. Het
regeerakkoord De Croo van 2020 biedt de perfecte kapstok om
dergelijke regelgeving ook in ons land in te voeren: “De regering
zal de mogelijkheid onderzoeken om een “wet ter bescherming
van de landbouwprijzen” aan te nemen.” Het Agrofront herinnerde
minister Clarinval daar onlangs aan en vroeg hem er werk van te
maken. De CBB kan deze eis volledig onderschrijven.

■

Bronnen: CGB, Le Betteravier français

Krachtige
onkruidbestrijding
in granen

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14
1831 Diegem

www.cropscience.bayer.be

Sigma®: Gedeponeerd handelsmerk Bayer Group. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie
met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
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Concurrentievermogen Britse bietsuikersector onder druk
Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten het rechtenvrije
invoercontingent van 260.000 ton ruwe rietsuiker met
nog eens drie jaar te verlengen. Dit quotum heeft nefaste
gevolgen voor de bietensector in het land, voor de ACS/
MOL-landen die traditioneel leveren aan het Verenigd
Koninkrijk en voor de Europese suikerbietensector.

Dit akkoord waarbij de douanerechten tussen beide landen bijna
volledig verdwijnen, zal de handel een flinke boost geven. Voor het
Verenigd Koninkrijk zullen de meeste tarieven op Britse uitvoer naar
Australië worden opgeheven en wordt extra handel naar de groeiregio’s
van de Stille Oceaan mogelijk.
Britse landbouwers maken zich zorgen over de gevolgen van de
overeenkomst voor de landbouwsector, aangezien het Verenigd
Koninkrijk zijn markt volledig zal openstellen en quota en tarieven
geleidelijk zullen verdwijnen.

D

e verlenging, bovenop de volledige liberalisering van suiker in de
handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Australië
binnen acht jaar, zou kunnen leiden tot de neergang van de Britse
suikerbietenindustrie.

Rechtenvrij invoercontingent
verlengd met 3 jaar
Vorig jaar werd 250.000 ton ruwe rietsuiker ingevoerd uit het
rechtenvrije invoercontingent van 260.000 ton. Alleen al de invoer van
suiker uit Brazilië is met 217% gestegen ten opzichte van het voorgaande
jaar.
De Britse suikerbietentelers, vertegenwoordigd door de National
Farmers Union Sugar (NFU Sugar), vinden dat de producenten van
bietsuiker worden benadeeld en dat de doelstelling van voedsel
zekerheid niet wordt gehaald. De organisatie vraagt de regering de
quota te herzien en voorwaarden in te bouwen, zodat de ingevoerde
suiker voldoet aan normen die gelijkwaardig zijn aan die welke gelden
voor de Britse landbouwers. Brazilië gebruikt bijvoorbeeld pesticiden
voor de suikerrietteelt die werkzame stoffen bevatten die in het
Verenigd Koninkrijk verboden zijn. NFU Sugar eist dat de regering een
handelsbeleid voert waarbij bietsuikerproducenten in de toekomst op
gelijke voet kunnen concurreren met producenten uit andere landen.
De organisatie ACS-MOL Sugar, die de landen in Afrika, het Caribisch
gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de minst ontwikkelde landen (MOL)
vertegenwoordigt, heeft de regering ook opgeroepen haar besluit om
het rechtenvrije invoerquotum voor ruwe suiker met drie jaar te

Het Verenigd Koninkrijk heeft een suikertekort en importeert bijna
de helft van zijn jaarconsumptie. British Sugar, de enige suikerproducent van het Verenigd Koninkrijk, promoot bietsuiker.
verlengen, te herbekijken. Het vormt namelijk een bedreiging voor het
marktaandeel van de ACS- en MOL-landen, die suiker, rechtenvrij en in
onbeperkte hoeveelheden naar de EU en het Verenigd Koninkrijk
kunnen uitvoeren. De organisatie heeft de Britse regering gevraagd om
de daadwerkelijke gevolgen van haar besluit te evalueren en een beleid
te voeren dat het vitale belang erkent van deze handel voor de
ontwikkelingslanden.
Ook voor de suikerbietensector in Europa is deze verlenging nadelig
omdat de verkoop van suiker aan het Verenigd Koninkrijk mogelijk zal
afnemen. De EU exporteerde vóór de brexit bijna 500.000 ton suiker
naar het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk en Australië
ondertekenen vrijhandelsakkoord
In december jongstleden werd een vrijhandelsovereenkomst
ondertekend tussen het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dit akkoord
wordt als historisch bestempeld. Het is het eerste sinds de brexit en niet
louter een verlenging of aanpassing van bestaande overeenkomsten
tussen de EU en andere landen.

Australië kreeg bij de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst
aanvankelijk een rechtenvrij uitvoerquotum van 80.000 ton suiker. Dit
quotum wordt uitgebreid tot 220.000 ton na acht jaar. Na deze periode
zullen er geen douanerechten meer worden geheven op suiker. Dit
vormt een bedreiging voor de Britse suikerbietensector, want na tarwe,
is suikerriet het tweede belangrijkste exportgewas van Australië.
Voor de risicovolle rundvlees- en schapensector zullen de tarieven
geleidelijk worden afgebouwd over een periode van vijftien jaar. De
douanetarieven op zuivelproducten dreigen binnen zes jaar te
verdwijnen.

Project voor herintroductie van de
suikerbietenteelt in Schotland
Volgens het Biotechnology Innovation Industry Centre zou de bouw van
een bietenethanolfabriek in Schotland de CO2-uitstoot met 280.000 ton
per jaar verminderen, bestaande jobs behouden en lokaal nieuwe
banen creëren. In 2020 werden teeltproeven gerealiseerd die aantonen
dat bieten kunnen worden geteeld met concurrerende rendementen.
De oogstdoelstelling zou worden vastgelegd op 1 miljoen ton per jaar,
goed voor een jaarproductie van 110.000 m3 ethanol of ongeveer 75%
van de huidige E10-ethanolbehoefte in Schotland.

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

Beredeneerde stikstofbemesting
De economische context van de teelt en de sterke stijging van de prijs van minerale stikstof in de afgelopen maanden zijn de belangrijkste redenen voor de hernieuwde belangstelling voor de stikstofbemesting. De stikstofbehoefte van de
suikerbietteelt is nochtans niet veranderd met de situatie, maar een
“beredeneerde” bemesting is nu wel zeer actueel.

tuties van vorige teelten en tussengewassen, of bij de toediening van organisch materiaal. Van
2014 tot 2021 heeft het IRBAB aan het einde van de winter bodemmonsters (0-90 cm) genomen
op 120 percelen en deze verdeeld onder een laboratorium van het Réquasud-netwerk en de Bodemkundige Dienst van België. Een theoretisch advies werd ook berekend via de module op de
website. De gemiddelde adviezen van het Réquasud-netwerk lagen gemiddeld 60 eenheden lager
dan het advies van de Bodemkundige Dienst. Het theoretische advies lag in het midden tussen de
twee adviezen.
Om te bevestigen dat het theoretisch advies voldoende was, hebben we tussen 2016 en
2019 19 proeven aangelegd op percelen waar het advies via N-index 40 U hoger was. Deze
40 extra eenheden resulteerden in een daling van de rijkheid met 0,13 °S en een toename
van de wortels met 1 t/ha. Rekening houdend met de extra kosten van stikstof resulteerde
dit in een daling van het ﬁnancieel rendement met 81 €.

Studies die in Duitsland (Bürcky et al.) werden uitgevoerd hebben aangetoond dat, ondanks een
opbrengstverhoging van 30% tijdens de laatste 20 jaren, de stikstofbehoefte (alsook P en K) van
de bietenteelt niet veranderd is. Daarentegen hebben de actuele suikerbieten een hogere stikstof
eﬃciëntie. Inderdaad, als de totale behoefte van de teelt niet veranderd is (wortel + blad) is de
stikstofconcentratie in de wortels met 30% gedaald.

Verschillende stikstofadviezen worden voorgesteld om de inbreng van minerale bemesting bij
bieten te evalueren. Het zijn :
1. Een « theoretisch advies » dat direct kan worden opgemaakt via de website van het KBIVB.
Deze module houdt rekening met verschillende theoretische elementen die gemakkelijk in rekening kunnen worden gebracht om een optimaal niveau van stikstofbemesting te bepalen. Enkele
« muisklikken » volstaan om uw situatie te evalueren, via www.irbab-kbivb.be > Modules.

Bemesting +40U N op de suikerrijkheid 2016-2019

Bemesting +40U N op het financieel 2016-2019
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De totale stikstofbehoefte van de bietenteelt wordt geraamd op 240 eenheden, waarvan het
grootste gedeelte door de bodem wordt geleverd via zijn organische koolstof. De minerale stikstof die aan het bietengewas moet worden toegediend, hangt dus af van het gehalte aan organische koolstof van uw grond, maar ook van de voorteelt, het soort groenbemester en zijn ontwikkeling, en de hoeveelheden en soort organisch materiaal die zijn toegediend. Een overbemesting
gaat ten koste van een optimale ﬁnanciële opbrengst en leidt tot onnodig hogere uitgaven met
een negatief eﬀect op het milieu.

André Wauters (KBIVB vzw—IRBAB asbl)
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Figure 1 : stikstofbemesting hoger dan het theoretisch advies is negatief op de ﬁnanciële opbrengst

De rijenbemesting laat toe de stikstofdosis te verlagen !
De rijenbemesting van minerale stikstof bij de zaai werd ontwikkeld door het KBIVB tussen 1988
en 1994. Bij de rijenbemesting wordt de minerale stikstof (vloeibaar of vast) via kouters of schijven
geplaatst op 6 cm van de zaailijn en 4 à 6 cm diepte. Omdat de stikstof direct en eﬃciënt beschikbaar is voor de kiemplant vanaf de ontwikkeling van zijn lateraal wortelstelsel (starter eﬀect),
kan een aanbevolen minerale stikstofdosis van 120 kg N/ha teruggebracht worden tot 90 en zelfs
60 kg N/ha, zonder de ﬁnanciële opbrengst te wijzigen (Vandergeten et al. , 1992). Met andere
woorden, de dosis moet met ± 30 tot 50 % worden verlaagd ten opzichte van de aanbevolen
algemene dosis (een rijentoediening van de volle dosis gaat ten koste van de suikeropbrengst/ha,
omdat te veel stikstof direct beschikbaar wordt gesteld). Zorg ervoor dat u nooit stikstof rechtstreeks op de rij aanbrengt !
De voordelen van de rijenbemesting zijn onder andere:

 Een toediening bij de zaai en zonder overlappingen,
 een snellere et eﬃciëntere opname van de minerale meststof van ± 45% naar meer dan 60%
die een verlaagde dosis met 30% van de aanbevolen dosis vollevelds toelaat,

 een ‘starter’ eﬀect op de teelt,
 een minder hoog risico op uitspoeling en ook geen afspoeling of ammoniakvervluchtiging,
 een verhoging van het ﬁnancieel rendement door een verhoging van de wortelopbrengst en
een verhoging van het suikergehalte.
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De dosis minerale stikstofbemesting toe te dienen door de bietenteler en bepaald door deze Theoretische module voldoet perfect aan de behoeften van de teelt. Het is niet nodig deze waarde te
overdoseren met het risico de uiteindelijke opbrengst te benadelen.
2. Een « gemiddeld advies » dat wordt opgesteld door de Bodemkundige Dienst van België rond
midden maart. Tevens wordt er rond midden maart een gemiddeld advies opgesteld door Requasud, voor een hondertal situaties, in samenwerking met de suikerfabrieken en het KBIVB. Dit advies laat uw toestand zien ten opzichte van de vorige jaren. Het is relevant voor de keuze van uw
stikstofdosis die in de meest voorkomende situaties dient ingebracht te worden.
3. Een « gepersonaliseerd advies » dat wordt uitgevoerd op het perceel door een bodemanalyselaboratorium. Op basis van een analyse van het speciﬁeke bodemproﬁel op het eind van de
winter, kan het een optimaal niveau van stikstofbemesting voor een bepaald perceel bepalen. Het
gepersonaliseerd advies wordt aanbevolen bij het gebruik van organische meststoﬀen met snelle
mineralisatie (kippenmest, varkensdrijfmest, …), van meer speciﬁeke organische meststoﬀen
(dierlijke mest van kleine fokdieren, paardenmest, …) of waarvan de mineralisatie moeilijker te
evalueren is (compost, afvalslib, …). Een gepersonaliseerd advies wordt tevens aanbevolen na
weide (van 0 tot 5 jaar).
Ook al worden bij de verschillende stikstofadvieslaboratoria dezelfde inlichtingen gegeven en zijn
de analyses identiek, kan het bemestingsadvies verschillen naar gelang van de gebruikte methode
(Azobil, N-index, enz...). Dit is vaak het geval wanneer rekening moet gehouden worden met resti-

Rijenbemesting van stikstof
26 proeven 1988-1994
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Figure 2 : netto ﬁnancieel rendement in functie van de dosis sytikstof vollevelds (blauwe lijn) of bij
rijenbemesting (groene lijn). Bij het plaatsen van de stikstof met rijenbemesting moet de dosis met
30% gereduceerd worden.
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Studiedagen KBIVB
Er werden tijdens de maand januari 8 online studiedagen georganiseerd voor de
Franstalige regio. Deze vonden opnieuw digitaal plaats via videoconferentie omwille
van COVID-19. Het aantal plaatsen per sessie was beperkt met 60 personen voor de
eerste sessie en 90 voor de daaropvolgende sessies. Dit zorgde ervoor dat we in totaal
een kleine 700 mensen konden informeren over de opmerkelijkste gebeurtenissen
gedurende het teeltseizoen 2021. In Vlaanderen werden er 3 vergaderingen georganiseerd in samenwerking met ‘Departement Landbouw en Visserij’ waarbij in totaal een
700 mensen deelnamen. De vergaderingen telden mee voor het verkrijgen van een fytolicentiepunt. De studiedagen werden ook opgenomen en kunnen herbekeken worden
op de website van het KBIVB.
De volgende thema’s werden besproken tijdens de studiedagen:

 Bilan van het seizoen 2021
 Het bestrijden van vergelingsziekte, een prioriteit voor het KBIVB
 Het vergelijken van 3 strategieën voor onkruidbestrijding binnen een rotatie - Project Promeca

 Over welke middelen beschikken we om Cercospora te bestrijden in 2022?
 Een beredeneerde stikstofbemesting
Na iedere presentatie werd er geantwoord op de gestelde vragen. Hieronder vindt u een overzicht
terug van voornaamste vragen.

Het vergelijken van 3 strategieën voor onkruidbestrijding binnen een rotatie Project Promeca
Tijdens de presentatie rond onkruidbestrijding voor de Franstalige regio werd het project Promeca uitgevoerd door het CRA-W gepresenteerd door Fabienne Rabier en Quentin Limbourg. In dit
project worden er verschillende strategieën voor onkruidbestrijding vergeleken: chemisch, gecombineerd chemisch-mechanisch en mechanisch in een volledige rotatie biet-tarwe-maïs. Volgend op de presentatie werden er enkele vragen gesteld.
Wat is de toekomst van robots binnen de onkruidbestrijding in bieten?
Het CRA-W bekijkt de mogelijkheid rond het gebruik van robots binnen de mechanische onkruidbestrijding, voornamelijk in kleinere vollegronds tuinbouwbedrijven op teeltbedden. Het doel van
deze proeven bij het CRA-W is het evalueren van de prestaties op vlak van autonomie, beweging,
eﬃciëntie en ﬂexibiliteit van de robots (hellingen, licht, gewas …). Robots voor onkruidbestrijding
zijn reeds commercieel, maar hun grootschalig gebruik blijft beperkt door een tal van obstakels.
De belangrijkste obstakels zijn: de hoge prijs, het werktempo, de betrouwbaarheid en de wendbaarheid. Daarbovenop staat de huidige wetgeving het niet toe dat een robot zonder toezicht op
het veld werkt. Binnen enkele jaren komen we tot bij u terug om er opnieuw over te discussiëren...
Raad u het gebruik van mechanische onkruidbestrijding aan op gronden waar veel stenen
in aanwezig zijn?
Het gebruik van machines voor onkruidbestrijding kan ingewikkelder zijn op steenachtige gronden en vooral voor de schoﬀel. De mogelijkheden om deze toestellen te gebruiken moet geëvalueerd worden op basis van de hoeveelheid stenen aanwezig op het perceel.
Vanaf welk bietenstadium kan een wiedeg ingezet worden? Zorgt dit voor een verlies van
planten?
Vanaf het 4 bladstadium van de biet kan de wiedeg ingezet worden zonder een groot verlies aan
planten. Voor dit stadium kan het plantenverlies oplopen. Er is een grotere kans op verlies van
planten t.o.v. wanneer deze in het 4-bladstadium van de biet zou ingezet worden. Moest deze
toepassing toch worden uitgevoerd in een vroeger stadium, dan is het belangrijk om de tanden zo
in te stellen dat deze zo licht mogelijk op de bodem inwerken. Ook de snelheid wordt best verlaagd.
-

Het bestrijden van vergelingsziekte, een prioriteit voor het KBIVB
Het doel van de deze presentatie was het beantwoorden van de vraag: « Hoe omgaan met vergelingsziekte in suikerbiet? ». Er werd een bilan gegeven van de aanwezigheid van bladluizen en
virale vergeling gedurende de afgelopen drie jaren. De verschillende factoren die een invloed
hebben op het voorkomen van virale vergeling kwamen aan bod. Er werd advies gegeven over
het correct observeren van bladluizen, evenals aanbevelingen rond de keuze van het toe te passen insecticide werden gegeven.
Factoren die de aanwezigheid van virale vergeling beïnvloeden
Er werden verschillende vragen gesteld rond de factoren die een rol spelen in het voorkomen van
virale vergeling.
Verhogen niet-kerende systemen het risico op virale vergeling?
Veel onkruiden en sommige groenbemesters zijn reservoirs voor een of meerdere vergelingsvirussen bij suikerbieten. Volgens verschillende wetenschappelijke publicaties zijn bijvoorbeeld mosterd en phacelia waardplanten voor Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). Internationaal onderzoek
met onze Duitse en Nederlandse collega's is erop gericht te bepalen welke groenbemesters
waardplanten zijn voor een of meerdere vergelingsvirussen bij suikerbieten.

Figuur 1 : Deze foto illustreert een proef op het KBIVB binnen het kader van een internationale
samenwerking. Deze proef bestudeert het gastheerproﬁel van verschillende onkruiden en groenbemesters tegen de vergelingsziekte in suikerbiet.

Aangezien de bladluis zeer polyfaag is, zal hij zich voeden met het sap van waardplanten en het
virus oplopen als de plant besmet is. De bladluis zal dan de biet infecteren via het aanprikken
tijdens het voeden. Er kan dus geconcludeerd worden dat er bij systemen zonder grondbewerking
een groter risico op virale vergeling bestaat. Dit moet echter nog worden bevestigd.

Zijn de bietenresten in de hopen aarde op de laadplaatsen ook reservoirs?
Hergroei van bieten in de aardehopen die achterblijven na het laden kunnen reservoirs voor virussen zijn. Als deze opnieuw bladvormende bieten zijn aangetast door virale vergeling, dan zijn
deze bieten reservoirs voor het virus. Bladluizen kunnen het virus op deze terug bladvormende
bieten oplopen via het aanprikken tijdens het voeden en het virus vervolgens overdragen op
andere bieten. Daarom raden wij aan deze bietenresten te verwijderen door het onder te graven.
Heeft de duur van de rotatie een invloed op het voorkomen van virale vergeling?
De duur van de rotatie heeft geen invloed op het voorkomen van vergeling. Bladluizen en waardplanten overleven niet in de bodem, in tegenstelling tot Cercospora.
Wat is het risico op vergelingsziekte voor het seizoen 2022 ?
Het is moeilijk om op dit moment het risico op virale vergeling voor het seizoen 2022 te bepalen.
Een model voor het voorspellen van virale vergeling is ontwikkeld in Engeland, in Broom's Barn.
Dit model houdt rekening met verschillende factoren, waaronder de wintertemperatuur en de
temperatuur in het vroege voorjaar. De temperatuur beïnvloedt hoe vroeg de infecties en de
vluchten van de bladluizen plaatsvinden. Tot nu toe zijn de winterse omstandigheden mild geweest. Deze weersomstandigheden wijzen op een risico van virale vergeling. De teerling is echter
nog niet geworpen.
Bestrijden van bladluizen
Tijdens de presentatie werd de werkzaamheid van verschillende insecticiden gepresenteerd. Dit
zorgde voor verschillende vragen:
Worden Movento SC en Closer opnieuw erkend in 2022 ?
De producten Movento en Closer zijn producten die niet erkend zijn voor het gebruik in suikerbieten. Elk jaar worden voor deze producten aanvragen ingediend voor 120 dagen toelating bij
noodsituaties. Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2009 maakt het mogelijk een toelating te verlenen voor het op de markt
brengen van een gewasbeschermingsmiddel bij een beperkt en gecontroleerd gebruik. Deze
vergunning kan slechts voor een periode van maximaal 120 dagen worden verleend voor de bestrijding van een ziekte, plaag of onkruid die niet met andere middelen op een deftige manier kan
worden bestreden. De aanvragen zijn eind 2021 bij de federale autoriteiten ingediend en zullen
eind februari worden besproken op het erkenningscomité. Wij zijn dus nog niet zeker of wij deze
producten in 2022 zullen kunnen gebruiken. U zult in maart op de hoogte worden gebracht van
het besluit van het comité.
Wat is de werkingswijze van de verschillende aphiciden die in 2022 worden aanbevolen?
De verschillende insecticiden die worden aanbevolen zijn Teppeki, Movento en Closer. Opgelet,
zoals hierboven vermeld, moeten tijdelijke erkenningen voor noodsituaties nog worden verleend
voor Movento en Closer.
De werkzame stof van Teppeki is ﬂonicamid en behoort tot de chemische familie van de pyridinecarboxamiden. Flonicamid heeft doordringende eigenschappen in planten en een beperkte mobiliteit. Het werkt via contact en opname door het blokkeren van de voeding van bijtende en zuigende insecten, dus bladluizen. Door het afremmen van de voeding wordt de virusoverdracht op
andere planten beperkt.
De werkzame stof van Movento is spirotetramat en behoort tot de chemische groep keto-enol.
Het is een opwaarts en neerwaarts systemische insecticide. Het werkt door sapopname. Spirotetramat remt de synthese van lipiden. Het tast de voortplantingsfunctie van volwassenen aan en
verstoort de groei van jonge larven.
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De werkzame stof van Closer is sulfoxaﬂor. Sulfoxaﬂor is een insecticide van de klasse van de sulfoximines. Het werkt via sapopname en via contact op het zenuwstelsel van bladluizen.
Wordt een insecticidenbehandeling aanbevolen als er met Gaucho behandeld suikerbietenzaad is gezaaid?
Het product Gaucho is gebaseerd op imidacloprid, een werkzame stof die behoort tot de familie
van de neonicotinoïden. Er is een 120 dagenregeling verleend voor het seizoen 2022. De toegestane dosis imidacloprid is 68 g/zaadeenheid, wat 75% is van de in het verleden toegestane dosis.
Proeven die in het begin van de jaren negentig op internationaal niveau zijn uitgevoerd, leveren
aanwijzingen voor de werkzaamheid van verlaagde dosissen. Een verlaging van de dosering met
33% ten opzichte van 90 g/eenheid levert een goede werkzaamheid tegen bladluizen op tot 70
dagen na het zaaien van suikerbieten omhuld met de verlaagde dosering. Na 70 dagen groei zijn
suikerbieten veel minder vatbaar voor virusinfectie. Dit betekent dat bladluizen nog steeds virale
vergeling kunnen overdragen, maar dat het eﬀect op de opbrengst verwaarloosbaar is. Er kan
worden geconcludeerd dat geen bladbehandeling nodig is om bladluizen te bestrijden. Onderstaande graﬁek geeft de resultaten weer van een proef uit 1993.

De hoop aarde die afkomstig is van de bietenhoop bevat heel wat resten van bieten. Deze resten
zijn een ideale bron voor Cercospora om de winter te overbruggen. Daarom raden we aan om
deze bietenresten in te werken. Normaal overleefd Cercospora ongeveer twee jaar op een veld
zonder grondbewerking. Wanneer u de resten inwerkt, zullen ze rapper afgebroken worden. Hoe
dieper de resten zich bevinden, hoe sneller de afbraak. Op die manier daalt de overlevingskans
van Cercospora enorm. Een diepe grondbewerking is één van de opties om de resten in te werken.
Het is gekend dat het ploegen van uw veld het leven in de grond verstoort. Wanneer ploegen
geen optie voor u is om gelijk welke reden, kan u andere aanbevelingen volgen om een infectie
van Cercospora tot het minimum te beperken. U kan bijvoorbeeld zo veel mogelijk gewassen aan
uw rotatie toevoegen, daarnaast kan u een tolerant ras kiezen tegen Cercospora en tot slot kiest u
best uw bietenveld voor 2022 niet net naast een veld dat in 2021 met bieten was ingezaaid.
Hoe kan de Cercospora druk bepaald worden?
De behandelingsdrempel voor Cercospora is zeer laag, namelijk 5% aangetaste bladeren. Daarbovenop, een blad met één enkel vlekje van Cercospora, is al een aangetast blad. Dit zorgt ervoor
dat het niet volstaat om eens vluchtig naar uw veld te kijken om te beslissen of de drempel bereikt
is of niet. Aangezien de drempel zo laag is, kan deze enkel bepaald worden via het verzamelen
van ongeveer 50 willekeurige bladeren in het veld en ze één per één te observeren.
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80d na zaai

Gedurende verschillende jaren legt het KBIVB proeven aan waar er geen fungicidebehandelingen
worden uitgevoerd. Dit zijn de zogenaamde ‘observatieproeven’. Dit zorgt ervoor dat de ziekten
vrij kunnen ontwikkelen en rasverschillen duidelijk naar boven komen. Hierbij wordt er voor elk
ras een score gegeven betreﬀende de tolerantie tegen Cercospora, witziekte, roest en voor de
bladgezondheid in het algemeen. Deze resultaten kunnen gevonden worden in de januari editie
van de Bietplanter. Volgende vraag werd hierover gesteld.
Vanaf welke score kunnen we spreken van een resistente variëteit tegen Cercospora?
De huidige commerciële rassen hebben op dit moment een verschillend niveau van tolerantie
tegen Cercospora. Zelfs de meest tolerante rassen hebben nog een behandeling nodig. Echte
resistente variëteiten tegen Cercospora die geen enkel vlekje van Cercospora vertonen, zelfs in
een sterk geïnfecteerde regio, zijn nog volop in ontwikkeling.

IMIDACLOPRID 60G
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Figuur 2: De graﬁek toont de telresultaten 60 dagen en 80 dagen na de zaai in 3 modaliteiten: Force
12g, Gaucho 60g en Gaucho 90g. Uit de resultaten blijkt dat het aantal bladluizen zeer laag is, ongeacht de dosis Gaucho. Na 80 dagen veranderde het aantal bladluizen licht voor de 60 g dosis van
Gaucho.

Hoe zit het met oplossingen op vlak van biocontrole?
Verschillende oplossingen rond biocontrole zijn de afgelopen jaren reeds in het veld getest. Tot
dusver bleken de geteste biocontrolemiddelen weinig werkzaam voor de bestrijding van bladluizen en voor het beperken van de overdracht van virale vergeling. De meeste biocontrolemiddelen
hebben een contactwerking en werken dus door het doelwit te raken. Bladluizen in suikerbieten
worden vaak aangetroﬀen onder de bladeren of in de nog opgerolde bladeren in het hart. Daarom zijn producten met een contactwerking weinig of niet werkzaam tegen bladluizen omdat het
product de bladluizen niet bereikt. Dit verklaart het gebrek aan werkzaamheid van biocontrolemiddelen. Een nieuw onderzoeksproject ViroBett, dat door het Waalse Gewest wordt gesubsidieerd, heeft tot doel de werkzaamheid van verschillende biocontrole oplossingen onder gecontroleerde omstandigheden en in het veld te bestuderen.
Tijdens de presentatie werd er gefocust op bladluisbestrijding. Dit belette niet dat er vragen werden gesteld rond het bestrijden van bietenkevers.
Zijn er behandelingen aanbevolen voor het bestrijden van bovengrondse bietenkevers?
Bovengrondse bietenkevers kunnen beten veroorzaken bij de bieten in een vroeg stadium van het
plantje. In het verleden heeft het KBIVB aanbevolen om een insecticidebehandeling toe te passen
wanneer er schade door bietenkevers is, vóór een behandeling met herbiciden, om problemen
met fytotoxiciteit te voorkomen. Bij schade door bietenkevers worden herbiciden namelijk beter
door de bieten geabsorbeerd. Op grond van proeven en waarnemingen in voorgaande jaren kan
deze aanbeveling worden aangepast. Deze aanbeveling is herzien omdat er weinig of geen problemen met fytotoxiciteit werden vastgesteld. Het KBIVB beveelt niet langer een insecticidebehandeling tegen bietenkevers aan indien er schade is, alvorens een herbicidebehandeling toe te
passen.
Bovendien wordt geen enkele insecticidebehandeling tegen bovengrondse bietenkevers aanbevolen omdat de beten veroorzaakt door deze insecten verwaarloosbaar zijn en geen gevolgen
hebben op de opbrengst. Een insecticidebehandeling is dus niet rendabel. Daarenboven zijn de
insecticiden die erkend zijn voor de bestrijding van deze insecten niet selectief voor nuttige insecten. Deze nuttige insecten moeten echter beschermd worden om bladluizen, de belangrijkste
plaag voor bieten, op een natuurlijke wijze te bestrijden.

Over welke middelen beschikken we om Cercospora te bestrijden in 2022?
Tijdens de presentatie rond het onderwerp ‘Cercospora’, werd er dieper ingegaan op de gevolgen
van een Cercospora-infectie en hoe men een infectie in de toekomst tot het minimum kan beperken. Daarnaast werd er meer informatie gegeven rond het juist plaatsen van uw fungicidebehandelingen ter bestrijding van Cercospora.
Één van de voorzorgsmaatregelen om een infectie in de toekomst tot het minimum te beperken is
het inwerken van bietenresten aanwezig op het veld na het transporteren van de bietenhopen.
Het ploegen van uw veld is ook één van de aanbevelingen die werd gegeven. In deze context
werden volgende vragen gesteld:

Wat kan u zeggen over een behandeling na 10 september bij een late oogst?
Een behandeling na 10 september is niet rendabel. Er is een verschil tussen de visuele gezondheidstoestand van de bieten en de uiteindelijke opbrengst. Wanneer een behandeling na 10 september wordt uitgevoerd, kan het zijn dat de planten er eﬀectief gezonder uitzien, maar dat de
behandeling niet veel zal veranderen aan uw opbrengst. Daarbovenop is het uitvoeren van een
behandeling ook niet gratis.
Werden er testen uitgevoerd om het gebruik van de huidge behandelingsdrempel te bevestigen gezien de evolutie van Cercospora?
Er werden geen testen uitgevoerd dit jaar om het gebruik van de huidige drempel te bevestigen.
Dit werd grondig bestudeerd de afgelopen jaren. In 2018 bijvoorbeeld werden er proeven aangelegd met een gevoelig ras tegen Cercospora waarbij elke week een fungicidebehandeling werd
uitgevoerd in een nieuw microplotje van het ras. Op hetzelfde moment werden er observaties
uitgevoerd in het veld. De ﬁnanciële winst voor elke behandelingsdatum en bijhorende infectiedruk werd berekend voor de 4 locaties. Uiteindelijk kon er besloten worden dat een behandeling
bij 5% aangetaste bladeren een mooie winst opleverde voor alle 4 de locaties. De daaropvolgende
jaren werden er bijkomende testen gedaan om de rendabiliteit van de drempel van 5% aangetaste bladeren te bevestigen. Een proef werd aangelegd waarbij een behandeling werd
uitgevoerd bij 5% en 10% aangetaste bladeren (Figuur 3). Opnieuw bleek een behandeling bij een
drempel van 5% aangetaste bladeren het meest winstgevend te zijn.
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Hoe zit het met het ‘ecologisch’ standpunt van ploegen? Is er een verschil in overleving
van Cercospora tussen een geploegd en niet geploegd veld? Hoe lang overleeft de schimmel in de bodem in afwezigheid van bieten?
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Figuur 3: Bij een Cercospora-aantasting moet de behandeling zo dicht mogelijk bij de drempel van
5 % aantasting geplaatst worden (in oranje). Als men te lang wacht (bv 10% in het grijs) zal de Cercospora moeilijk te beheersen zijn waardoor zowel bestrijding als de ﬁnanciële opbrengst lager zullen
liggen.
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TS EN ISCAL
Campagne 2022 in volle voorbereiding
In de artikels hierna herhalen we in grote lijnen wat u
reeds kon lezen op onze website of in één van de
nieuwsbrieven die u werden toegezonden. Uit de
analysecijfers die we na het versturen van elke
nieuwsbrief ontvangen blijkt immers dat zo’n 30 tot 35%
van de bestemmelingen deze nieuwsbrieven niet
openen. Of het steeds om dezelfde planters gaat is
moeilijk te achterhalen. Daarnaast zijn er ook nog
planters die over geen e-mailadres beschikken.
Via deze herhaling willen wij bereiken dat iedereen tijdig de juiste
beslissingen kan nemen. De “achterblijvers” nodigen we uit om zich te
koppelen aan het internet en/of de nieuwsbrieven zeker goed te lezen.
Nieuwe e-mailadressen of wijzigingen kan u steeds doorgeven aan
van.dijck.eric@gmail.com of via het antwoordformulier op de
website www.suikerbiet.eu.

TS: uitzaai 2022 en toepassing dynamiek
In het Interprofessioneel Akkoord (dat integraal deel uitmaakt van het
contract) staat dat de planter er zich toe verbindt om de nodige
oppervlakte in te zaaien zodat hij zijn contractuele verbintenissen (de
som van zijn basiscontract en bijkomend contract) kan nakomen.
Elk jaar in februari-maart kan de Paritaire Commissie het basiscontract
van elke planter herzien in functie van zijn geleverde hoeveelheid
bieten tijdens de voorgaande campagne(s).
Wanneer de planter tijdens de voorgaande campagne minder dan 50%
van zijn contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd én niet de
nodige oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen
leveren, wordt de hoeveelheid van zijn basiscontract voor de volgende
campagne verminderd met de helft van de niet-geleverde hoeveelheid
bieten.
Wanneer de planter tijdens de voorgaande campagne 50% of meer,
maar tijdens de drie laatste campagnes gemiddeld minder dan 80% van
de contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd én niet de nodige
oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen
leveren, dan zal de hoeveelheid basiscontract voor de volgende
campagne verminderd worden met de gemiddelde hoeveelheid nietgeleverde bieten tijdens de drie voorgaande campagnes.
Als een planter gedurende de drie voorgaande campagnes geen bieten
heeft geleverd wordt zijn basiscontract geannuleerd.
Een planter van wie het basiscontract verminderd wordt ingevolge de
toepassing van bovenstaande regels van de dynamiek, zal het deel
participatie dat overeenstemt met de vermindering van zijn
basiscontract ofwel moeten overlaten aan een collega-planter, ofwel
aan Sopabe-T. In dit laatste geval wordt er ± 10% (onkosten en
uittredingsvergoeding) ingehouden.

TS: wat is de “nodige oppervlakte”?
In het contract is er sprake van een “historisch” rendement maar er staat
nergens omschreven wat dit juist inhoudt. TS baseert zich hiervoor op
het rendement van de vijf laatste campagnes. Lichte afwijkingen (tot 5
à 10 %) hebben de voorbije jaren geen toepassing van de dynamiek tot
gevolg gehad, maar om discussies in de toekomst te vermijden wil Coco
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Haspengouw hier klaar en duidelijke afspraken over maken die ook op
papier gezet worden. Om onaangename situaties te voorkomen
moeten sterke afwijkingen (of overmachtsituaties) zo snel als mogelijk
en vooraf besproken worden met de landbouwkundige.
Het historisch rendement à 18°Z kan de planter terugvinden op het
portaal als hij de rekentool “berekening van de contracthoeveelheid
2022” gebruikt.

ISCAL: uitzaai 2022 en toepassing dynamiek
De landbouwkundigen van Iscal zijn dezer dagen op (telefonisch) pad
met de boodschap dat de suikerbietprijs 2022, 39 euro/ton (pulp
inclusief) zou kunnen bedragen. Een garantie dat deze prijs zal gehaald
worden wil Iscal niet geven!!! In zijn nieuwsbrief bevestigt Iscal dat de
marktomstandigheden allesbepalend zullen zijn!
In afwachting van de verdere onderhandelingen over het IPA 2022
kunnen planters hun stem laten horen door enerzijds hun wil kenbaar
te maken 100% van hun productierecht te willen contracteren én
produceren, maar tegelijkertijd de uitzaai te beperken tot (minstens)
90% van de historisch benodigde oppervlakte.
Onze vraag blijft om bovenop de suikerbietprijs, los van de prijsschaal
en het suikergehalte, een toeslag van 2,5 euro/ton te betalen die
gedeeltelijk de gestegen productiekosten kan dekken. Iscal wenst hier
nog steeds niet op in te gaan.
Door in te spelen op onze vraag zou Iscal zich voor 2022 en 2023
verzekerd weten van een voldoende bevoorrading. Dit is in het belang
van al de aandeelhouders, ook van de planters zelf die toch zo’n 6% van
het bedrijf in handen hebben. Maar Iscal optimaal laten renderen dank
zij een té lage suikerbietprijs en dit ten koste van het rendement van het
individuele landbouwbedrijf blijft voor de planters van Iscal een brug te
ver.
Iscal vraagt de planters vertrouwen te hebben in de (volatiele)
suikermarkt – wij vragen aan Iscal vertrouwen te hebben in het
(volatiele) rendement van de teelt.
Samengevat: zijn de prijs en het rendement goed, des te beter … zijn ze
minder goed, dan zitten we samen op de blaren!

ISCAL: toepassing dynamiek
Als een planter minder dan 85% levert van zijn gecontracteerde
hoeveelheid wordt het verschil tussen 85% en de werkelijk geleverde
hoeveelheid bieten afgetrokken van wat het volgende jaar nog mag
gecontracteerd worden. Deze vermindering van het productierecht
noemt men dynamiek.
De planter is wel beschermd tegen de toepassing van de dynamiek als
hij kan bewijzen dat hij minstens 90% heeft uitgezaaid van de
oppervlakte die overeenstemt met de gemiddelde opbrengst van de
voorbije vijf jaar.
Als de planter niets uitzaait verliest hij 1/3 van zijn productierecht – als
hij twee jaar na elkaar niets uitzaait verliest hij 100% van zijn
productierecht en kan hij geen contracten meer afsluiten.

Frankrijk: betere oogst voor Cristal Union in 2021

De coöperatie Cristal Union, die bijna 9.000 coöperatieve planters telt,
heeft voor het lopende seizoen een over het algemeen goede oogst
bekendgemaakt, met een opbrengst van 13,8 ton suiker per hectare. Er
zijn evenwel grote verschillen tussen de regio's. De opbrengst is het
laagst in het noorden van het land door een gebrek aan zon en in
gebieden ten zuiden van Parijs, waar 10 ton verlies werd opgetekend als
gevolg van herzaai na vorstschade en door de vergelingsziekte.

Frankrijk: Tereos wil Roemeense
suikerfabriek sluiten

Voor Cristal Union zijn de resultaten des te beter, gezien de slechte
campagne in 2020 door droogte en vergeling, wat een opbrengstdaling
van 30% veroorzaakte. De groep startte een belangrijk investerings
programma in zijn fabrieken om zijn groei te verzekeren en tegelijk
rekening te houden met de nieuwe regelgeving inzake decarbonisatie.

■

Een voorbeeld:
Planter X contracteert 450 ton bieten (382,5 ton in contract A en 67,5
ton in contract B).
Zijn gemiddelde opbrengst van de vijf voorbije jaren is 86 ton/ha (dit is
de gemiddelde opbrengst van 2016 tot en met 2020 zoals meegedeeld
op het formulier “uitzaai-intentie” van 18.10.2021 dat op het portaal te
raadplegen is).
Normaal gezien zou deze planter dus 450/86 = 5,23 ha uitzaaien. Om
zich te beschermen tegen de dynamiek moet hij hiervan minstens 90%
uitzaaien, hetzij (5,23 x 0,9) = 4,71 ha.
Als de planter zijn teelt tegenvalt en hij levert met deze 4,71 ha minder
dan 85% van 450 ton, dan blijft hij voor de volgende campagne toch zijn
volledige basisproductierecht van 450 ton behouden.
Met deze informatie heeft de planter inzicht in de mogelijkheden die hij
heeft m.b.t. de uitzaai 2022 zonder zijn toekomstige uitzaai in gevaar te
brengen.
Blijft iets je onduidelijk? Contacteer dan je gewest
verant
woordelijke(n) of de secretaris die je graag zullen helpen met de
planning van de juiste uitzaai. Hun telefoonnummers vind je op de
website “suikerbiet.eu”.
Eric Van Dijck
Secretaris

TS en ISCAL: afname productierecht
en terugbetaling participatie
Planters vragen zich af wat nu juist bedoeld wordt met de “afname
van productierechten” ingevolge de toepassing van de dynamiek
en of het participatiegeld dat eraan gekoppeld is, ook wordt
afgenomen.
Het antwoord op deze laatste vraag is duidelijk NEEN.
Als de dynamiek wordt toegepast, verlies je een deel van je
productierechten vanaf de campagne die volgt op de campagne
waarin je tekort leverde. Iscal en TS passen elk eigen regels toe
voor de berekening van de tekortlevering. Meer info hierover op
http://www.suikerbiet.eu.
De planter van wie het productierecht door de fabrikant wordt
verminderd, heeft de gelegenheid een collega-planter te zoeken
die dit deel wenst over te nemen met als tegenwaarde het
participatiebedrag dat ermee overeen stemt. Vindt de planter niet
zelf een overnemer, dan kan de fabrikant dit in zijn plaats doen.
Ook dan betaalt de overnemer rechtstreeks aan de overlater het
overeenstemmende participatiebedrag terug.
Vindt noch de planter, noch de fabrikant een overnemer, dan
moeten de aandelen (waaraan de productierechten gekoppeld
zijn) ter beschikking gesteld worden van de coöperatieve
vennootschap Sopabe of Sopabe-T. Deze zullen dan, na aftrek van
een uitstapvergoeding en administratiekosten, 75% (Sopabe) of ±
90% (Sopabe-T) van het participatiebedrag terugbetalen aan de
planter. .

■

Polen en Hongarije bevriezen suikerprijzen
om inflatie te bestrijden
Om de prijzen stabiel te houden zal de Poolse regering vanaf 2022
tijdelijk geen btw meer heffen op basislevensmiddelen. De Hongaarse
regering wil de inflatie aanpakken door de prijzen van belangrijke
voedingsmiddelen zoals suiker, tarwemeel, zonnebloemolie,
varkensbotten, kipfilet en halfvolle melk te verlagen. Vanaf februari
2022 zal in alle winkels het prijsniveau van medio oktober worden
gehanteerd.

■

India: Russisch suikertekort kan export stimuleren

Tereos, de grootste suikergroep van Frankrijk, bespreekt met de
vakbonden een plan om zijn suikeractiviteiten in Roemenië te sluiten,
meldt Reuters. Tereos heeft in een document aan beleggers verklaard
dat de groep kampt met moeilijkheden sinds de overname van de
suikerfabriek Ludus in Roemenië. Dit zou vooral te wijten zijn aan de
aanhoudende inkrimping van het suikerbietenareaal.

■

De chaos in de bevoorradingsketen in India lijkt de suikertransporten te
belemmeren, maar volgens de exporteurs zou een suikertekort in
Rusland de Indiase export naar Centraal-Aziatische landen kunnen
aanwakkeren, meldt Bloomberg.
Er zijn weinig spoorwagons beschikbaar door de grote vraag van andere
kritieke sectoren, zoals steenkool voor elektriciteitscentrales, wat leidt
tot hogere tarieven voor het vervoer per vrachtwagen. Handelaren

worden ook geconfronteerd met tal van andere problemen, zoals de
hoge dieselprijzen en de beperkte opslagcapaciteit in sommige havens.
Volgens Reuters aarzelen de Indiase suikerfabrikanten echter om
nieuwe exportcontracten te ondertekenen. Exporteren aan de huidige
prijzen is niet rendabel voor hen omdat ze op de lokale markt veel
hogere tarieven ontvangen.

■

SUIKERMARKT

Suikerprijs houdt niveau vast
Analisten verwachten dat de mondiale suikerprijzen
zeker tot het begin van de Braziliaanse oogst in april
stabiel zullen blijven. De prijzen worden ondersteund
door de stijgende olieprijzen. De verkoopprijzen voor
suiker in de EU volgen de trend.

De door Platts-Kingsman voor januari 2022 gerapporteerde spotprijzen
(geleverd) blijven hoog: 600 euro per ton in West-Europa, 646 euro per
ton in Mediterraan Europa en 670 euro per ton in het Verenigd
Koninkrijk. Deze prijzen zijn slechts indicatief en zijn moeilijk te
vergelijken met de verkoopprijzen van de Commissie, omdat ze
betrekking hebben op kleine hoeveelheden en de leveringskosten
binnen de EU omvatten, terwijl in de prijzen van het Prijsobservatorium
van de Commissie geen verzendingskosten zijn begrepen.

D

■

e gemiddelde prijs van witte suiker op de wereldmarkt schommelt
de laatste drie maanden rond een gemiddelde van 440 euro per
ton. In januari varieerde de prijs tussen 435 en 452 euro per ton als
gevolg van diverse berichten.
Tot de dalende factoren behoren de bekendmaking van een beter dan
verwachte suikerproductie voor twee belangrijke producerende landen,
India en Thailand, met respectievelijk 31,5 en 10,7 miljoen ton en de
vrees voor een daling van de wereldconsumptie als gevolg van de
aanhoudende pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen om
contacten en reizen te beperken.
Een gunstige factor voor de stijging is de daling van de wereld
suikervoorraden. Volgens ISO vertoont de wereldsuikervoorzienings
balans sinds twee jaar een tekort (-4,6 miljoen ton gedurende de laatste
twee campagnes). Dit tekort zou nog kunnen toenemen na de
neerwaartse herziening van de suikerproductie in China, ‘s werelds
grootste importeur.
Er bestaat ook onzekerheid over de volgende oogst in Brazilië. De
Braziliaanse vereniging van suikerproducenten (UNICA) verwacht dat
de opbrengst van de oogst 2022/23, 8,5% hoger zal liggen ten opzichte
van de slechte oogst 2021/22, al blijft het rendement hiermee nog
steeds ver onder het gemiddelde als gevolg van de droogte en de
vorstperiodes die de suikerrietplantages hebben getroffen.
Tot slot is de stijging van de olieprijs, die op 21 januari 2022 zijn hoogste
niveau sinds 2014 bereikte, goed nieuws voor de suikerprijzen. Als we
de analisten mogen geloven, zal deze stijging waarschijnlijk aanhouden
en de Braziliaanse industrie ertoe aanzetten voorrang te verlenen aan
de verwerking van de volgende suikerrietoogst tot ethanol in plaats van
suiker, wat de Braziliaanse suikerexport zal beperken.

Europese markt: krimp voorraad
ondersteunt suikerprijs
Wat de verkoop van suiker door EU-suikerproducenten betreft, meldt de
Commissie een gemiddelde prijs van 422 euro per ton witte suiker in
december 2021, wat 7 euro meer is dan in november 2021.
Verwacht wordt dat de EU-suikerprijzen stabiel zullen blijven, gezien de
geringe suikervoorraden in de EU. In haar laatste raming voorspelt de
Commissie dat de voorraden aan het einde van het verkoopseizoen op
30 september 2022 in totaal 1,4 miljoen ton zullen bedragen, d.w.z.
minder dan 10% van het suikerverbruik in de EU. Dit is weinig.
Ondanks de stijgende suikerprijzen zal het suikerbietenareaal in de EU
in 2022 waarschijnlijk opnieuw dalen. De ontoereikende bietenprijzen
die de planters de afgelopen drie jaar hebben ontvangen en de
moeilijkheden bij de bestrijding van vergeling, door een gebrek aan
doeltreffende behandelingen, hebben de rentabiliteit van de bietenteelt
ernstig aangetast. Door de aanzienlijke prijsstijgingen van de inputs,
zullen suikerbieten nog minder rendabel worden en waarschijnlijk
worden vervangen door andere, goedkopere of beter renderende
teelten zoals granen, waarvan de prijs de laatste maanden sterk is
gestegen.
In deze context van een Europese markt met een ontoereikende
voorraad, zouden de suikerprijzen in de EU logischerwijs ondersteund
moeten blijven, vooral omdat de forse stijging van de scheepvaart- en
brandstofkosten de invoer van suiker in de EU niet ten goede komt.

Legende kaart:
De regionale gemiddelde prijzen voor december 2021 evolueren als
volgt:
- Noord- en Midden-Europa: 412 euro/ton (410 euro/ton in november
2021).
- West-Europa (BE, FR, NL, DE): 411 euro/ton (405 euro/ton in november
2021)
- Mediterraan Europa: 512 euro/ton (496 euro/ton in november 2021).
Bron: ISO
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INTERNATIONAAL
Oekraïne: een geïntegreerde suikerbietensector
Naar aanleiding van de spanningen tussen Rusland en
Oekraïne bekijken we de bietensector en de suikerhandel
in Oekraïne. Het land heeft 20.070 ton suiker rechtenvrij
naar de EU kunnen exporteren vanaf 2016.

V

anaf die datum passen de EU en Oekraïne namelijk een
vrijhandelsovereenkomst toe die de tarieven tussen beide partijen
voor bepaalde producten verlaagt en de douaneprocedures ver
gemakkelijkt, door een geleidelijke aanpassing van de Oekraïense
wetgeving en normen aan die van de EU. Via het akkoord verleende de
EU aan Oekraïne een invoerquotum van 20.070 ton suiker zonder
douanerechten.

Volgens de nationale vereniging van suikerproducenten Ukrsugar zal
de Oekraïense suikerproductie voor de campagne 2021/22 1,45 miljoen
ton bedragen voor een geraamd verbruik van 1,25 miljoen ton.
De consumptie daalt als gevolg van de bevolkingsafname, de
inkrimping van het binnenlandse verbruik en de tendens van de
levensmiddelenindustrie om suiker te vervangen door geïmporteerde
zoetstoffen met een hoge zoetkracht, zoals onder meer aspartaam,
sucralose en sacharine.

De Oekraïense suikerproductie wordt afgestemd op het binnenlands
verbruik. Als gevolg van de hoge productiekosten en de sterke
internationale concurrentie exporteert Oekraïne naar gelang van zijn
overschot of importeert het naar gelang van zijn behoefte, met weinig
gevolgen voor de suikermarkt.

Het land is dus ver verwijderd van het Sovjettijdperk, toen het ongeveer
5 miljoen ton witte suiker per jaar produceerde. De productie werd na
die periode drastisch verlaagd bij gebrek aan exportmarkten ten
gevolge van de concurrentie van goedkopere rietsuiker.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan ook tot onrust leiden op de
mondiale graanmarkt. Beide landen zijn samen goed voor 28% van de
wereldexport van tarwe in de vorm van graan en meel. Wat betreft
oliehoudende zaden, is Oekraïne ‘s werelds grootste exporteur van
zonnebloemolie en de op één na grootste exporteur van raapzaad.

Astarta-Kyiv, een van de grootste agroholdings in Oekraïne, is de
grootste suikerproducent (339.000 ton suiker in 2021) en vertegen
woordigt meer dan een kwart van de nationale productie. Deze groep,
die sinds 2006 aan de beurs van Warschau is genoteerd, exploiteert
momenteel zes suikerfabrieken, nadat in 2021 twee fabrieken werden
verkocht door een tekort aan bietenleveringen. Deze twee fabrieken
waren gevestigd in de regio Kharkiv, een regio die bijzonder te lijden
had onder de droogte en waar de bietenteelt niet langer rendabel was.
De groep is begonnen met een herstructurerings- en energieefficiëntieprogramma om haar verbruik van aardgas en steenkool te
verminderen.

Agroholdings produceren
90% van de bieten
Meer dan 90% van de bietenproductie is in handen van grote verticaal
geïntegreerde landbouwbedrijven, de zogenaamde agroholdings, die
zijn ontstaan uit de privatisering van de kolchozen in de jaren negentig.
Deze agroholdings verwerken ook suiker en controleren de volledige
productieketen, van het zaaien van bieten tot de verkoop van verwerkte
suiker op de nationale en internationale markten. De resterende
hoeveelheid wordt op contract geteeld door middelgrote
landbouwbedrijven (tussen 1.000 en 10.000 ha in Oekraïne) die de
suikerbieten leveren aan suikerfabrieken, die meestal deel uitmaken
van de agroholdings.
Door de ineenstorting van de suikerprijzen op de wereldmarkt sinds
2018 is de suikerbietenteelt niet langer rendabel en is het areaal
gekrompen (226.000 ha in 2021/22). Agroholdings zijn veerkrachtiger,
omdat ze slechte resultaten kunnen compenseren door te diversifiëren
naar andere, winstgevender teelten zoals granen, oliehoudende zaden
of dierlijke producten. Deze bedrijven beschikken ook over voldoende
financiële middelen om hun verwerkingsinstallaties te moderniseren,
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te investeren in zaden met een hoge opbrengst en in installaties voor
de productie van biogas of biomassa-elektriciteit om de energiekosten
te drukken.

Oekraïne wil zijn kwaliteitseisen voor suiker voor menselijke
consumptie in overeenstemming brengen met de
EU-normen. De wijzigingen in de Oekraïense wetgeving
zullen normaal gezien per 1 september 2022 in werking
treden.

Astarta is de grootste suikerproducent

geraffineerde suiker uit Oekraïne varieert van jaar tot jaar: 115.000 ton
in 2019/20, 95.000 ton in 2020/21 en naar verwachting 115.000 ton in
2021/22. De belangrijkste exportmarkten zijn Turkije, het MiddenOosten en het contingent van 20.070 ton dat de EU aan Oekraïne heeft
toegekend. In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen
Oekraïne en de EU zijn de invoerrechten voor bijna de helft van de
Oekraïense landbouwproducten tot nul gereduceerd. Voor sommige
producten, zoals suiker, eieren, zuivelproducten en dierlijke vetten,
werden de tarieven niet geliberaliseerd. Oekraïne handhaaft een
invoerrecht van 50% op alle ruwe en verwerkte suiker die wordt
ingevoerd.
Bron: UkrSugar.com, USDA Gain report

Het concurrentievoordeel van Astarta is de zelfvoorziening met
suikerbieten, waardoor de productiekosten dalen. De melasse wordt
uitgevoerd of gebruikt in de veehouderijen. De pulp dient als biomassa
voor de productie van energie en meststoffen.

Staat controleert suikerprijzen
De regering voerde prijscontroles in voor belangrijke
voedingsproducten om de inflatie te bestrijden en de
voedselprijzen te stabiliseren, aldus Ukr AgroConsult.

Met 220.000 hectare grond in beheer, is de Astarta Group, de tweede
grootste sojaproducent en de grootste zuivel- en rundveeproducent
van het land met 22.000 stuks vee. De productie wordt via internationale
landbouwhandelaren naar meer dan 30 landen uitgevoerd.

De handelsmarge mag niet hoger liggen dan 10% van de
groothandelsprijs voor suiker, boekweit, tarwemeel, noedels,
melk, eieren, vlees van pluimvee en boter. De voedselinflatie
bedroeg in december 13,3%, terwijl de voedselprijzen over het
hele jaar 2021 stegen met 11,3%.

Export en import
Oekraïne is een netto-exporteur van bietsuiker. Het land exporteert
hoofdzakelijk om de overtollige suikerproductie van de binnenlandse
markt te halen en zo voorraadvorming te voorkomen. De uitvoer van

■

ALLERLEI SUIKER
Duitsland: banketbakkers vinden niet
genoeg suiker
Op 27 januari heeft de federale vereniging van de Duitse
zoetwarenindustrie bekendgemaakt dat de industrie problemen
ondervindt bij de aanvoer van grondstoffen, met name suiker en cacao,
en op logistiek gebied.
Niet alleen zijn sommige grondstoffen schaars en stijgen de
wereldprijzen, maar ook er ook moeilijkheden met de traditionele
logistieke ketens als gevolg van overbelaste havens, wachttijden en een
enorme toename van het wereldwijde containervervoer.

■

De recente stijging van de energiekosten, waarbij de elektriciteitsprijzen
zijn verdubbeld, treft ook de Duitse industrie.

Südzucker: suikerproductie groeit met 20%
Südzucker heeft ook verklaard de suikerproductie met 20% te zullen
verhogen voor het verwerkingsseizoen 2021. In totaal verwacht de
groep dit seizoen 4,2 miljoen ton suiker te produceren, tegenover 3,5
miljoen ton suiker vorig seizoen. In Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en
Moldavië zijn de opbrengsten aan bieten aanzienlijk hoger dan het
gemiddelde. In Polen, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië zullen de
bietenopbrengsten naar verwachting gemiddeld zijn, terwijl ze in
België en Hongarije onder het gemiddelde liggen.

Südzucker heeft een stijging met 95% van het bedrijfsresultaat in het
derde kwartaal aangekondigd dankzij de positieve ontwikkelingen op
de suikermarkt.
Financieel analist Moody’s, die bedrijfsrisico’s beoordeelt, heeft de
rating van Südzucker verhoogd van negatief naar stabiel, aldus Yahoo
Finance. De score weerspiegelt een hogere winstgevendheid en
kasstroom en sterke kredietstatistieken sinds 2019, alsook de gunstige
vooruitzichten voor de komende twaalf tot achttien maanden, na het
herstel van de Europese suikermarkten.

Met 121 dagen, tegen 108 in 2020/2021, is de gemiddelde duur van de
verwerkingscampagne aanzienlijk langer dan tijdens het voorgaande
jaar. Als gevolg van de sterke regionale verschillen in bietenopbrengsten
is de campagne op sommige plaatsen al in december 2021 afgerond,
terwijl in andere teeltgebieden dit pas in februari 2022 zal gebeuren.

Volgens Moody’s zal Südzucker dankzij de recente rationalisering van
de Europese suikermarkt en zijn inspanningen om de productie
capaciteit te verminderen en te optimaliseren, alsook zijn verminderde
afhankelijkheid van langetermijncontracten, de potentiële prijs
volatiliteit kunnen temperen.

■

Rusland wil suikerbietenplantages uitbreiden in 2022

Frankrijk: verkoop E85-benzine stijgt met 33% in 2021

Volgens APK Inform heeft het Russische ministerie van Landbouw zich tot doel gesteld het areaal voor
granen, oliehoudende zaden en suikerbieten in het land tegen 2022 uit te breiden tot in totaal 81,3 miljoen
hectare, waarvan 48 miljoen hectare granen en peulvruchten, 13,9 miljoen hectare voedergewassen en 1,07
miljoen hectare suikerbieten.

Het verbruik van E85-benzine met een hoog ethanolgehalte is in Frankrijk vorig jaar met 33% toegenomen
tot meer dan 460 miljoen liter. Door de stijgende prijzen is deze brandstof volgens de producenten
aantrekkelijker geworden voor de consument.
De Franse ethanolproducenten gingen er eind vorig jaar vanuit dat de verkoop in 2021 en 2022 zou pieken,
dankzij de sterke vraag naar E85.

■

■

VACATURE
BACHELOR LAND-EN TUINBOUW (M/V)
met passie voor onkruidbestrijding in de suikerbiet- en cichoreiteelt
Heb je een passie voor onderzoek in de landbouw? Sta je open voor een gevarieerde job met de
nodige verantwoordelijkheid? Heb je een feeling voor het optimaliseren van bestaande
mechanische technieken, onder andere in de context van onkruidbestrijding? Wil je de Belgische
landbouwers helpen in hun zoektocht naar de meest efficiënte en rendabele onkruid
bestrijdingstechnieken? Dan is deze vacature iets voor jou!

Functie
-	Als rechterhand van de
projectverantwoordelijke sta je
voornamelijk in voor de uitvoering van
proeven rond onkruidbestrijding in de
suikerbiet- en cichoreiteelt. Je volgt de
proeven mee op, beginnend met het
opstellen van de proefprotocols tot het
uiteindelijk rooien van de proeven;.
-	Je voert de nodige chemische en
mechanische doorgangen uit rekening
houdend met het proefprotocol en de
weersomstandigheden. Een juiste
afstelling van de mechanische toestellen
en een precieze uitvoering van de
chemische doorgangen zijn hierbij
noodzakelijk;
-	Je voert op regelmatige tijdstippen de
nodige waarnemingen uit en zorgt voor de
invoer en verwerking van de data;
-	Daarnaast zal je ook meehelpen bij de
uitvoering van andere onderzoeks
projecten rond bijvoorbeeld bodem
bewerking, bemesting of ziekte- en
plaagbestrijding in de suikerbietenteelt.

Profiel
-	Je hebt een diploma bachelor in de land- of
tuinbouw;
-	Je hebt een sterke feeling voor
mechanische technieken. Het zoeken naar

innovatieve en praktische oplossingen zie
je als een uitdaging;
-	Je werkt nauwkeurig en je bent flexibel
naar werktijden toe;
-	Je bent leergierig ingesteld en neemt
graag initiatief;
-	Je beschikt over een rijbewijs B. Dit is
noodzakelijk aangezien de proefvelden
verspreid liggen over gans België;
-	In het bezit zijn van een rijbewijs G en/of
een fytolicentie P2/P3 is een pluspunt.
-	Kennis van Frans is een meerwaarde.

Aanbod
-	Een voltijdse job met contract van
onbepaalde duur;
-	Een aantrekkelijk salaris met een
interessant pakket aan extralegale
voordelen;
-	Het KBIVB is een kleine vzw met zo’n 17
werknemers. Dit zorgt ervoor dat onze
werknemers een gevarieerd werkpakket
voorgeschoteld krijgen waarin ze hun
eigen kwaliteiten en talenten kunnen
ontdekken en verder ontwikkelen.

CV en motivatiebrief sturen
naar:
-	KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Algemeen
Directeur), Molenstraat, 45
- via email: h.pittomvils@kbivb.be

Bescherm uw kapitaal
tegen bodemmoeheid
Meer opbrengst, betere kwaliteit
Tegen aardappelmoeheid-aaltjes
Ook in wortelen, tegen aaltjes
Gebruiksvriendelijk en snel

VACATURE
BACHELOR LAND-EN TUINBOUW (M/V)
met passie voor duurzame plaagbestrijding in de suikerbietenteelt
Heb je een passie voor onderzoek in de landbouw? Spreekt het je aan om te zoeken naar
innovatieve oplossingen om tot een duurzame plaagbestrijding te komen? Wil je de Belgische
landbouwers helpen in hun zoektocht naar de meest efficiënte en rendabele plaag
bestrijdingstechnieken om één van de belangrijkste ziekten in suikerbiet te bestrijden? Dan is
deze vacature iets voor jou!

Functie
-	Als rechterhand van de
projectverantwoordelijke ga je werken
rond verschillende projecten in het kader
van de vergelingsziekte. Het doel van deze
projecten is enerzijds het virus die de
vergelingsziekte veroorzaakt beter
begrijpen en anderzijds het zoeken naar
nieuwe technieken om tot een duurzame
plaagbestrijding te komen.
-	Je volgt de verschillende proeven mee op,
beginnend met de aanleg tot het
uiteindelijk rooien van de proeven.
-	Je voert op regelmatige tijdstippen de
nodige waarnemingen uit en zorgt voor de
invoer en verwerking van de data.
-	Daarnaast zal je ook meehelpen bij de
uitvoering van andere
onderzoeksprojecten rond bijvoorbeeld
bodembewerking, bemesting,
onkruidbestrijding of ziekte- en
plaagbestrijding in het algemeen in de
suikerbietenteelt.

Profiel
-	Je hebt een diploma bachelor in de land- of
tuinbouw;
-	Het zoeken naar innovatieve en praktische
oplossingen zie je als een uitdaging.

-	Nauwkeurig en fijn werk schrikt je niet af.
-	Je bent leergierig ingesteld, neemt graag
initiatief en je bent flexibel naar werktijden
toe
-	Je beschikt over een rijbewijs B. Dit is
noodzakelijk aangezien de proefvelden
verspreid liggen over gans België.
-	In het bezit zijn van een rijbewijs G en/of
een fytolicentie P2/P3 is een pluspunt.
-	Kennis van Frans is een meerwaarde.

Aanbod
-	Een voltijdse job met contract van
onbepaalde duur.
-	Een aantrekkelijk salaris met een
interessant pakket aan extralegale
voordelen.
- 	Het KBIVB is een kleine vzw met zo’n 17
werknemers. Dit zorgt ervoor dat onze
werknemers een gevarieerd werkpakket
voorgeschoteld krijgen waarin ze hun
eigen kwaliteiten en talenten kunnen
ontdekken en verder ontwikkelen.

CV en motivatiebrief sturen
naar:

Ged. merk Bayer Group - Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van
gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

-	KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Algemeen
Directeur), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
-	via email: h.pittomvils@kbivb.be

www.cropscience.bayer.be
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RESULTATEN CAMPAGNE 2021/22
Tarra – Suikergehalte – Droge stof pulp
Suikergehalte Totale tarra

Fontenoy (Iscal)

Weken
13/09/2021
20/09/2021
27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
01/11/2021
08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
27/12/2021
03/01/2022
10/01/2022
Campagne

/Bruto
19/09/2021
26/09/2021
03/10/2021
10/10/2021
17/10/2021
24/10/2021
31/10/2021
07/11/2021
14/11/2021
21/11/2021
28/11/2021
05/12/2021
12/12/2021
19/12/2021
26/12/2021
02/01/2022
09/01/2022
16/01/2022

17,11
17,17
17,39
17,08
17,45
17,37
17,52
17,37
17,37
17,25
17,24
17,29
17,18
16,90
16,80
16,65
16,50
16,46
17,16

11,32
10,62
11,12
13,13
12,17
12,85
11,99
14,48
14,24
14,03
14,04
15,71
15,79
16,18
15,23
15,67
15,69
16,62
13,83

ZELFV.
3,73
4,45
5,10
8,98
10,03
8,94
8,62
9,66
9,79
8,96
12,23
11,37
11,19
11,27
9,93
9,64
10,29
12,84
9,10

Ontkopte bieten
Grondtarra
/Bruto
VALSE AS
FABRIEKSV.
2,83
2,32
3,08
5,52
4,98
4,98
4,98
5,91
5,91
5,26
5,54
7,46
7,67
6,86
6,01
6,67
6,73
7,70
5,50

Koptarra

NP

/Bruto

/Netto

8,49
8,00
7,84
7,36
7,02
7,63
6,95
8,13
7,58
8,06
8,17
8,05
7,95
8,56
8,64
8,39
8,61
8,38
7,97

9,74
8,61
8,54
8,42
7,87
8,28
7,99
8,55
8,53
9,10
9,33
9,49
9,29
9,64
9,52
9,44
9,27
9,13
8,47

12,71
8,97

9,63
14,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,07

Volledige bieten
Suikergehalte Totale tarra

Tienen (TS)

Longchamps (TS)

Weken

België

12

/Bruto

Grondtarra
/Bruto
VALSE AS
2,93
4,72
7,16
6,59
5,85
7,47
8,58
9,66
8,47
8,32
9,71
8,70
7,55
8,08
7,07
6,96

DP

23,43
24,04
24,62
24,45
24,37
24,61
24,19
24,10
23,81
24,26
24,79
24,25
24,04
24,09
24,67
24,12
24,45
24,17
Pulp

Groentarra

27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
01/11/2021
08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
27/12/2021
03/01/2022
10/01/2022
17/01/2022
Campagne

03/10/2021
10/10/2021
17/10/2021
24/10/2021
31/10/2021
07/11/2021
14/11/2021
21/11/2021
28/11/2021
05/12/2021
12/12/2021
19/12/2021
26/12/2021
02/01/2022
09/01/2022
16/01/2022
23/01/2022

16,75
16,64
16,80
17,02
17,44
17,48
17,46
17,32
17,31
17,17
17,06
16,90
16,95
16,81
16,73
16,52
16,67
17,04

3,66
5,29
5,94
5,87
6,16
6,64
7,34
7,61
8,00
9,56
9,03
7,56
7,99
7,91
7,88
6,95
6,69
7,25

ZELFV.
4,10
6,37
7,41
7,29
7,34
7,49
8,88
8,54
9,05
9,11
9,37
8,38
8,66
8,13
8,40
8,31
6,69
7,94

7,60

FABRIEKSV.
3,39
4,49
5,50
5,54
5,86
6,23
6,83
7,22
7,69
9,45
8,82
7,14
7,78
7,53
7,61
6,47
6,46
6,88

27/09/2021
04/10/2021
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
01/11/2021
08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
27/12/2021
03/01/2022
10/01/2022
17/01/2022
Campagne

03/10/2021
10/10/2021
17/10/2021
24/10/2021
31/10/2021
07/11/2021
14/11/2021
21/11/2021
28/11/2021
05/12/2021
12/12/2021
19/12/2021
26/12/2021
02/01/2022
09/01/2022
16/01/2022
23/01/2022

16,77
16,62
16,71
16,83
17,23
17,24
17,24
17,22
17,20
17,10
17,06
16,94
16,76
16,79
16,53
16,66
16,65
16,92

2,53
4,09
4,97
5,36
4,77
5,65
5,84
6,17
6,92
7,67
8,11
6,82
7,15
7,08
7,56
6,64
7,57
6,17

3,44
5,48
6,47
6,26
6,41
6,76
7,80
8,01
8,04
7,99
10,43
8,77
9,20
9,95
9,81
8,33
7,41
7,84

2,24
3,93
4,64
4,01
3,69
4,63
4,59
5,20
6,52
6,92
6,40
6,27
6,37
6,75
6,27
6,30
6,96
5,42

2,08
3,47
4,24
4,90
4,35
5,10
5,36
5,54
6,39
6,99
7,68
6,13
6,47
6,20
6,95
5,97
6,90
5,53

03/01/2022
10/01/2022
17/01/2022
Campagne

09/01/2022
16/01/2022
23/01/2022

16,58
16,56
16,65
17,03

9,82
9,39
7,14
8,23

6,41
6,58
6,96
6,00

7,09
6,58
6,72
6,09

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

Pulp
PP

NCB

NP

PP

DP

/Bruto
0,13
0,53
0,11
0,14
0,11
0,18
0,24
0,14
0,16
0,21
0,13
0,14
0,12
0,27
0,16
0,24
0,22
0,21

10
9
6
5
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
4

0,29
0,43
0,51
0,52
0,38
0,53
0,44
0,48
0,41
0,62
0,46
0,47
0,43
0,46
0,55
0,47
0,65
0,49

10
8
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
4

10,59
11,13
10,59
10,92
11,81

23,20
23,35
23,33
23,66
23,97
23,20
23,67
23,11
23,29
22,84
22,99
23,28
23,83
23,65
23,97

10,86

23,41

0,00

24,42
24,54
24,83
24,44
24,63
24,35
22,62
23,25
23,51
24,01
23,91
24,49
24,57
24,09
24,03
24,57
24,58
24,19

0,00

24,03
24,53
24,58
23,85

0,00

10,40

10,93

11,81

10,94

