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De juiste keuzes
2

IIRB: huidige stand van het bietenonderzoek

Kort geoogst
Tunesië kampt met een tekort aan suikervoorraden. Het
gebrek aan voorraad wordt veroorzaakt door een stormloop
op suiker en door speculatieve en monopolistische praktijken, aldus
African Manager. De autoriteiten zijn van plan ongeveer 18.000 ton
suiker op de markt te brengen om het deficit op te vangen en nemen
maatregelen om frauduleuze transacties te voorkomen.
De suikerfabriek van Olmedo, een dochteronderneming
van de Spaanse coöperatie ACOR, heeft een investering
van 1,6 miljoen euro aangekondigd om haar energie-efficiëntie te
verbeteren, waarbij het suikerproductieproces wordt geautomatiseerd
om de concurrentiekracht van de sector veilig te stellen. De coöperatie
heeft van de regering van Castilla y León, 657.890 euro ontvangen om
te investeren in technologische verbeteringen in de suikerfabriek van
Olmedo, meldt Sugaronline. Het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is medefinancier.
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Verenigde Staten: de Amerikaanse vereniging van
onafhankelijke bakkers heeft de autoriteiten opge
roepen de beschikbare suikervoorraden te vergroten en de invoer
quota te verhogen om de binnenlandse suikerprijzen, die momenteel
driemaal hoger liggen dan de wereldprijs, te stabiliseren en de inflatie
van de voedselprijzen te bestrijden, aldus Food Business News.

Resoluties
CIBE-congres

Turkije: de Turkse prijzen voor kristalsuiker zijn ver
hoogd met 67% vanaf eind juni door staatssuikerproducent
Turkseker, meldde persbureau Bloomberg. De stijging volgt op een
prijsverhoging die de onderneming eind maart had aangekondigd.
Spanje: suikerproducent ACOR gaat de grootste bio
massacentrale van het land bouwen, aldus Cadena Ser. De
centrale, die eind 2023 operationeel moet worden, zal meer dan 45.000
MWh elektriciteit produceren om de suiker- en olieproductie-installaties
van ACOR in Olmedo van stroom te voorzien, waardoor de onderneming
haar broeikasgasemissies met 80% kan verminderen.
De Franse coöperatie Cristal Union wil de bietenprijs
verhogen tot 40 euro voor de campagne 2023 (in vergelijking
met de 35 euro toegezegd voor de oogst 2022) om haar bietenbevoor
rading veilig te stellen.
Frankrijks grootste suikergroep Tereos overweegt
volgens Reuters een deel van de productiecapaciteit in
Frankrijk te verminderen, maar dit betekent niet noodzakelijk een
volledige fabriekssluiting. Het bietenareaal dat in Tereos wordt verwerkt
is de afgelopen vijf jaar met 10% gedaald en zou tegen 2024 met nog
eens 10% kunnen krimpen.
Het Franse suikerbedrijf Saint Louis Sucre, een dochter
onderneming van Südzucker, heeft voor 2023 een lagere
bietenprijs aangekondigd dan voor 2022, aldus Agrodigital. Saint
Louis Sucre zegt dat het in de campagne 2020-21 voor het derde opeen
volgende jaar de hoogste prijs voor bieten in Frankrijk heeft betaald.
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EDITO
De juiste keuzes

N

u de gerstoogst bijna achter de rug is en men de rendementen
kent, is dit het moment waarop men zich afvraagt of men de
wel de beste keuzes heeft gemaakt inzake het teeltverloop, van
zaaien tot oogsten.
Als ik vandaag terugblik op het resultaat van de obligatie
houdersvergaderingen Sopabe-T die eind juni plaatsvonden om te
beslissen over een verhoging van de participatie van de planters TS
in het kapitaal van Südzucker en over toenadering tot de Duitse
planterscoöperatie SZVG, kan ik zeggen: “Wij hebben de juiste
keuze gemaakt!”.
Dank u wel planters voor uw steun tijdens de participatie
vergaderingen. Dank ook aan het hele team van het Coördinatie
comité van Haspengouw en de CBB. Samen hebben wij in februari
voorbereidende vergaderingen georganiseerd, de samenkomsten
van de obligatiehouderskringen op touw gezet, toelichtingen
verstrekt en de confrontatie aangegaan. Ja, wij hebben dit
gerealiseerd, ondanks sterke tegenstand. Het is jammer dat
sommigen deze solidariteit, die onze sector vandaag zo hard nodig
heeft, willen breken.

De zwijgende meerderheid heeft gesproken. Hoewel de opkomst
bij de vergaderingen laag was, waren er toch meer jonge planters
aanwezig. Wij zullen nu hard werken om aan te tonen dat u de
juiste keuze heeft gemaakt. De participatie zal ons meer kansen
geven.
Juni was een zeer drukke maand met niet alleen de vergaderingen
Sopabe-T. Wij hebben ook onze nieuwe secretaris-generaal, Bruno
De Wulf, mogen verwelkomen. U kunt meer over hem lezen op
pagina 4. Er was ook het CIBE-congres, met veel afgevaardigden
van Europese planters en de mogelijkheid om vruchtbare contacten
te leggen tussen de bietenplanters TS en de verantwoordelijken
SZVG. De belangrijkste conclusies van het CIBE-congres kunt u
nalezen op pagina 9.
Wij hebben ook deelgenomen aan het technisch IIRB-congres
(Internationaal Instituut voor bietenonderzoek), waar wij hebben
geleerd dat de toekomst niet eenvoudig zal zijn. In de praktijk zal
men het moeten doen met minder gewasbeschermingsmiddelen
(vooral insecticiden), met meer natuurlijke en mechanische
middelen, enz. en rekenen op genetische vooruitgang, Dit is nog

een grote uitdaging voor de toekomst. Een samenvatting
van de belangrijkste onderzoeksgebieden waar men zich op
toelegt voor de bietenteelt staat op pagina 10.
Wij sloten de maand juni af met het consultatief comité van Iscal,
waarin de nieuwe CEO, Robert Torck, zijn visie op het optimaliseren
van de werking van de fabriek van Fontenoy met ons deelde, zijnde
het opvoeren van het onderhoudsbudget om het fabrieks
rendement te verhogen en het investeren in meer duurzame
energievoorziening. Ook daar een juiste keuze. En als wij dan nog
eens de ontvangst van hele bieten bij ISCAL zouden kunnen
ontwikkelen, dan zou dat ongetwijfeld resul
teren in een win-winoperatie voor
planters en fabrikant!
Succes met de oogst!

■

Joseph Cleiren,
voorzitter van de CBB

SUIKERMARKT
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Wereldmarktprijs blijft hangen rond 530 euro per ton
De wereldmarktprijzen voor suiker blijven op een hoog
niveau. Op 6 juni bereikte de prijs voor witte suiker in
Londen 570 euro per ton, het hoogste niveau sinds
oktober 2016. Sindsdien is de opwaartse trend om
gebogen. Op 4 juli noteerde witte suiker 532 euro per
ton, wat neerkomt op een daling met 4 procent ten
opzichte van juni, maar een stijging met 23 procent ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

D

e suikermarkt wordt gekenmerkt door een hoge volatiliteit als
gevolg van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudend hoge
olieprijzen. Hogere olieprijzen maken de ethanolproductie in Brazilië
rendabeler, wat zal leiden tot een daling van de suikervoorraad in de
campagne 2022-23. Brazilië is ‘s werelds grootste suikerexporteur.

Opnieuw campagne met overschot
In haar laatste ramingen heeft de Internationale suikerorganisatie (ISO)
aangekondigd dat er in 2021-22 terug een suikeroverschot zal zijn,
waarbij de wereldproductie 200.000 ton suiker meer zal bedragen dan
het verbruik, terwijl voor de campagne 2020-21 een tekort van 2 miljoen
ton werd geschat. Deze ontwikkeling is het gevolg van een duidelijke
productiestijging (+5 Mt), die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door
een geringere consumptietoename (+3,5 Mt). De verhouding voorraad/
verbruik zou verhogen tot 55 % voor de campagne 2021-22 (tegen
53,5% in 2020-21).

Belangrijkste veranderingen in de
suikerproductie in 2021-22 ten opzichte
van 2020-21:
Daling

Stijging

Brazilië

-6,4 Mt

India

+4,4 Mt

China

-1,3 Mt

Thailand

+3,0 Mt

Turkije

-0,5 Mt

EU-27

+2,1 Mt

De belangrijkste negatieve factor op dit moment is India,
waar de suikerproductie zich uitstekend ontwikkelt, met
een recordproductie die wordt geraamd op 35 miljoen ton
(13 procent meer dan vorig jaar) en een uitvoer die naar
verwachting zal oplopen tot bijna 10 miljoen ton, zeker 2
miljoen ton meer dan eerst was voorspeld. Thailand heeft
ook een heel goede oogst. De EU-suikerproductie voor
2021-2022 wordt geraamd op 16,4 miljoen ton, wat uitkomt
boven de vorige campagne (+13%) en in de lijn ligt van het
vijfjarig gemiddelde. Deze stijging is te danken aan de veel
hogere opbrensten in Frankrijk (+36%), waar in 2020-21 het
vergelingsvirus veel gewasschade veroorzaakte.
Momenteel zien de meeste marktexperts nog geen grote
prijsdaling. Een mogelijke prijsgroei zal zich alleen voordoen
in geval van een verdere verslechtering van de geopolitieke
situatie met nog grotere spanningen op de olie- en
gasmarkt.

Europese markt: suikerprijs boven
de 450 euro per ton
De suikerprijzen in de EU-27 volgen de tendens op de
wereldmarkt. Voor de maand mei heeft de Europese
Commissie voor de hele EU een gemiddelde verkoopprijs af
fabriek gerapporteerd van 452 euro per ton, dat is 6 euro
meer dan in april 2022 en 56 euro meer dan vorig jaar. Het is
ook de hoogste prijs sinds 2017.
De redenen voor de gestage stijging van de suikerprijzen in de EU zijn
de geringe beschikbaarheid van suiker in Europa als gevolg van de
beperkte invoer en de lage suikervoorraden. De Europese Commissie
gaat uit van een voorraad van 1,5 miljoen ton aan het einde van het
verkoopseizoen 2021-22. Dit is iets meer dan vorig jaar, maar de markt
blijft zeer krap.

Regionale verschillen
De regionale verschillen worden groter, met een prijsverschil van bijna
110 euro tussen de gemiddelde verkoopprijs in mediterraan Europa van
548 euro en het West-Europese gemiddelde van 438 euro per ton. In
februari 2022 bereikte de gemiddelde prijs in Midden-Europa en de
Noordse landen 442 euro per ton.
De regionale gemiddelde prijzen voor mei 2022 evolueren als volgt:
- Noord- en Midden-Europa: 442 euro/ton (440 euro in april 2022);
- West-Europa (BE, FR, NL, DE): 438 euro/ton (436 euro in april 2022);
- Middellandse-Zeegebied: 548 euro/ton (526 euro in april 2022).

De spotprijzen meegedeeld door Platts Kingsman liggen voor juni nog
steeds op een extreem hoog niveau van 900 euro/ton. Er is evenwel een
kleine dip: voor de West-Europese regio (BE, FR, NL, DE) zijn ze gedaald
van 928 euro/ton (geleverd) in de eerste week van juni tot 908 euro/ton
(geleverd) in de laatste week van juni. Ter herinnering: deze prijzen zijn
moeilijk te vergelijken met de EU-verkoopprijzen, aangezien ze
betrekking hebben op zeer kleine hoeveelheden en de leveringskosten
omvatten.

Oogstverwachtingen
Voor de komende campagne 2022-23 voorspelt MARS, de EU-dienst
voor gewasmonotoring, een gemiddeld Europees rendement van 78,1
ton/ha. Deze prognose ligt 5,4% hoger dan het vijfjaarsgemiddelde.
Voor de meeste graangewassen en oliehoudende zaden zijn de
prognoses naar beneden bijgesteld omdat het weer in grote delen van
Europa droger is dan gewoonlijk, met de grootste impact in gebieden
waar dit gepaard gaat met hoge temperaturen. Eind juni bereikten de
temperaturen in Spanje en Frankrijk maxima van 40°C.

■

ISCAL
Minister Borsus bezoekt suikerfabriek Fontenoy

VACATURE
Coco Haspengouw vzw en Coco Vlaanderen vzw
vertegenwoordigen alle landbouwers die suikerbieten leveren aan
respectievelijk de Tiense Suikerraffinaderij en aan ISCAL. De controle
op de bietenreceptie in de suikerfabrieken is één van hun
belangrijkste taken.

WIJ ZOEKEN “CONTROLEURS”
voor de suikerbietcampagne in de suikerfabrieken van
Tienen (TS) en Fontenoy (ISCAL)
UW FUNCTIE
Binnen een klein dynamisch team zal u erop
toezien dat de analyses van de suikerbieten
door de suikerfabriek nauwkeurig worden
uitgevoerd. Deze controles moeten ervoor
zorgen dat de suikerfabriek de leveringen van
de planters betaalt op basis van correcte
meetresultaten.
Zo zal u, in nauwe samenwerking met het
personeel van de fabriek, instaan voor:
- het controleren van de verschillende fasen
van de bietenreceptie;
- het controleren en opvolgen van de
suikergehaltebepaling;
- het vaststellen van de pulpkwaliteit.

UW PROFIEL
- Bij voorkeur een bachelor (landbouw,
milieu, landbouwtechnieken en -beheer,
chemie, biotechnologie,…) of een
secundair diploma met een specialisatie
landbouw.
- U kent (of komt uit) het landbouwmilieu.

- U bent sociaal, toegewijd, nieuwsgierig en
georganiseerd.
- U kan autonoom werken, maar werkt ook
graag in teamverband.
- Labo-ervaring is een pluspunt

IN DE PRAKTIJK
We bieden een voltijdse functie voor een
bepaalde duur van half september tot half
januari (afhankelijk van de campagneduur).
Er wordt gewerkt in 2 (Iscal) of 3 (TS) shiften
(voormiddag/namiddag/nacht), ook op zonen feestdagen. Het uurrooster wordt in
overleg met de andere controleurs opgesteld.

Op vrijdag 6 mei verwelkomde de suikerfabriek van Fontenoy de Waalse Minister Willy
Borsus en de burgemeester van Antoing, Bernard Bauwens om de gerealiseerde en
geplande investeringen op de site van Fontenoy toe te lichten.

I

n 2021 werd een nieuwe vergister geplaatst, goed
voor 1,5 miljoen euro. Deze nieuwe tank maakt het
mogelijk om, door bietenresten te methaniseren, tot
15 procent van de energie aan de fabriek te leveren.
Momenteel bouwt Iscal een nieuwe suikersilo (28
miljoen euro) waarmee 80.000 ton extra suiker kan
worden gestockeerd op de site van Fontenoy.
Voor 2023 heeft Iscal een budget van 11 miljoen
euro voorzien voor de installatie van een windturbine
en de integratie ervan in het elektriciteits
productienetwerk van de fabriek.
Het bezoek was ook een gelegenheid om de
uitdagingen te bespreken waarmee Iscal wordt
geconfronteerd. Te beginnen met de sterke stijging
van de energieprijzen. Op basis van de huidige
prognoses schat Iscal dat de energiekosten voor de
volgende campagne 2022-23 met een factor 6
zouden kunnen worden vermenigvuldigd in
vergelijking met de campagne 2021-22!

Minister Borsus verzekerde dat «maatregelen op
Europees, federaal en regionaal niveau het mogelijk
zullen maken te voorkomen dat deze energiecrisis
een crisis wordt voor onze economie en voor de
werkgelegenheid».
De kostenstijging treft ook de 2.300 planters die aan
Iscal leveren: fytosanitaire producten (zaaigoed),
meststoffen en energie. De verantwoordelijken van
Iscal vestigden ook de aandacht van de minister op
de moeilijkheid om de neonicotinoïden te vervangen
in de strijd tegen vergeling en vroegen zijn steun om
te investeren in het onderzoek naar nieuwe
duurzame oplossingen voor een doeltreffende
bestrijding van de belangrijkste virussen die
vergeling in België veroorzaken. Iscal signaleerde
ook dat het moeilijk is om nieuw personeel aan te
werven, aangezien er momenteel een groot tekort is
aan technisch geschoold personeel.
www.iscal.be

■

Bent u geïnteresseerd in deze functie, mail
dan uw curriculum vitae evenals uw
motivatiebrief naar Eric Van Dijck, secretaris:
van.dijck.eric@gmail.com. De uiterste datum
om uw kandidatuur in te sturen is 15 augustus
2022.

■

De partner voor het afwisselen
van actieve stoffen

Van links naar rechts: Robert Torck - CEO Iscal, Bernard Bauwens – burgemeester Antoing, minister Borsus, Jérôme Lippens – afgevaardigd-bestuurder Iscal en Laurence Philippart - directrice van
de fabriek van Fontenoy.
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INTERVIEW
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Interview met Bruno De Wulf, de nieuwe secretaris-generaal van de CBB
Sinds begin juni is Bruno De Wulf de nieuwe secretarisgeneraal van de Confederatie van de Belgische Bieten
planters (CBB) in opvolging van Peter Haegeman. De
redactie van "De Bietplanter" stelde hem een paar
vragen.

Bruno De Wulf, kan u ons eerst iets
meer vertellen over uw professionele
achtergrond?

B

runo De Wulf: Ik ben landbouwingenieur, opgeleid aan de faculteit
van Gembloux, en heb daarna een postgraduaat industrieel beheer
behaald aan de KULeuven. Ik ben lange tijd landbouwer geweest,
terwijl ik tegelijkertijd een carrière in de zaadsector nastreefde, eerst bij
de firma Vanderhave en daarna bij de firma Strube. Ik ben in deze sector
terechtgekomen dankzij Francis Pype, een persoon die goed gekend is
bij de bietenplanters en met wie ik 25 jaar heb samengewerkt. Vandaag
draag ik mijn functie in de zaadsector over aan Colette Méhauden, met
wie ik 20 jaar heb gewerkt en die de aangewezen persoon is voor deze
functie.
In het prille begin van mijn loopbaan heb ik een jaar plattelands
economie, boekhouding en beheer gedoceerd aan het ISI te Ath en was
ik assistent aan de leerstoel voor industrieel beheer aan de KULeuven.

Ik ben altijd betrokken geweest bij de professionele vertegenwoordiging
in de plantaardige sectoren, als voorzitter van Fiwap (de Waalse
aardappelindustrie), als stichtend lid en bestuurder van Belpotato.be
(de Belgische interprofessionele aardappelorganisatie) en als onder
voorzitter van Seed@Bel (de Belgische vereniging van de zaadfirma’s).
Ik ben dus vertrouwd met de sector plantaardige productie en zeker
met de bietensector.

Welke rol moet de CBB volgens u spelen?
BDW: Het is een rol die sterk geëvolueerd is, omdat de sector zelf enorm
veranderd is! De regionalisering van de landbouw en het einde van het
quotasysteem zijn twee gebeurtenissen die de vertegenwoordiging
van de Belgische suikerbietensector een nieuwe wending hebben
gegeven. Na de regionalisering van de landbouw, wordt wat vroeger op
nationaal niveau gebeurde, nu meer op regionaal niveau gedaan. Sinds
het einde van de quota wordt bovendien afzonderlijk onderhandeld
met elk van de twee suikergroepen die op ons grondgebied aanwezig
zijn. De CBB heeft de plicht alle planters te vertegenwoordigen in een
context die complexer is geworden. Elke regio heeft haar eigen
producentenvereniging voor elk van beide groepen. In Wallonië
groepeert Fédé-RT de planters die leveren aan de Tiense Suiker
raffinaderij. Maar er is ook een gelijkwaardige Vlaamse federatie en
hetzelfde patroon herhaalt zich bij Iscal, de andere suikergroep die in
België actief is, met het Coördinatiecomité Vlaanderen vzw voor het
Vlaamse deel.
De CBB is de koepelorganisatie van de Vlaamse en Waalse federaties en
biedt een platform voor dialoog. Ze vertegenwoordigt ook de Belgische
sector op Europees niveau via CIBE. Onze rol is om olie in het raderwerk
te brengen en om ervoor te zorgen dat het systeem werkt. Ons
bestuursorgaan is samengesteld uit landbouwers en de evenredigheid
wordt in acht genomen, zowel wat de regio's als de representativiteit
van de twee suikergroepen betreft.
Wij geven ook "De Bietplanter" uit, een maandblad dat alle specifieke
informatie over de sector bundelt.

Wat is het beeld van de suikersector
vandaag?
BDW: Het is een sector die, toen de quota werden afgeschaft, zeer

duidelijk verzwakt was. Hij is nu geliberaliseerd. Tot 2006 waren
suikerbieten niet aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
gekoppeld. Bij de hervorming van 2006 en de toetreding van de sector
tot het GLB heeft de sector al het mogelijke gedaan om de quotaregeling
zo lang mogelijk te behouden. Toch werden ze in 2017 afgeschaft en
werd verwacht dat de productie zou verschuiven naar de meest
gunstige regio's, zoals België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Elf
landen in het oosten en het zuiden van Europa, in gebieden die over het
algemeen minder gunstig zijn voor suikerbieten, hebben er echter voor
gekozen gekoppelde steun voor suikerbieten toe te kennen om hun
eigen suikerproductie, die een strategisch basisproduct is, op peil te
houden en de werkgelegenheid op het platteland te vrijwaren. Dit
kwam als een verrassing voor alle producenten en industriëlen in de
meer productieve gebieden die hadden besloten hun productie op te
voeren om deze gebieden te bevoorraden. Het leidde tot een
destabilisering van de hele sector die ook vandaag nog voelbaar is.
Bovendien heeft de afschaffing van de quota in 2017 een nettoverschuiving in toegevoegde waarde veroorzaakt van planters en
primaire verwerkers naar de secundaire verwerkende industrieën
(chocolatiers, koekjesfabrikanten, limonadefabrikanten, enz.). We
hebben letterlijk 300 euro per ton suiker verloren, wat enorm is. Dit gaat
echter in het geheel niet gepaard met een verlaging van de eindprijs
voor de consument, waaruit blijkt dat het secundaire verwerkingsniveau
het meest van de hervorming profiteert. Er moet dus nog veel werk
worden verzet om het evenwicht in de sector te herstellen en zo
verwerkingsinstallaties en producenten in ons land te behouden.
Op het niveau van de contractuele betrekkingen tussen planters en
fabrikanten zijn de quota omgezet in leveringsrechten: in België gaat
het om rechten die gekoppeld zijn aan het bezit van aandelen in
coöperaties die aandeelhouder zijn van de twee suikergroepen. Het
systeem geeft beide partijen rechten en plichten. De planters verbinden
zich tot minimale productievolumes en in ruil daarvoor verbinden de
suikerfabrieken zich ertoe alleen te werken met landbouwers die
leveringsrechten bezitten. De afgelopen vijf jaar ziet men evenwel dat
de prijs die voor suikerbieten wordt betaald, niet bevorderlijk is voor de
bietenteelt, aangezien deze in het beste geval slechts de productiekosten
dekt. Zonder deze leveringsverplichting zouden vele landbouwers de
teelt van suikerbieten in hun vruchtwisseling al hebben opgegeven! Het
systeem heeft zijn waarde bewezen als instrument voor stabiliteit in de
sector, maar het is absoluut noodzakelijk dat de rentabiliteit wordt
hersteld, want het geduld van de planters heeft zijn grenzen. Suiker
fabrikanten geloven dat de suikerprijs sterk en duurzaam zal stijgen en
hebben zich voor de campagnes 2022 en 2023 vastgelegd op
minimumprijzen die ons weer rendabel moeten maken. Maar ook onze
productiekosten lopen sterk op, zodat we hopen dat de prijsstijging van
de bieten niet opgeslorpt wordt door extra kosten.

Wat zijn uw prioriteiten aan het begin van
uw mandaat als secretaris-generaal?
BDW: Zonder verwerkingsinstallaties in België zal het afgelopen zijn
met de bietenproductie in ons land. Wij moeten er dus voor zorgen dat
deze voorzieningen in stand worden gehouden, zowel voor Fontenoy
als voor TS, en dat de groepen die er eigenaar van zijn willen blijven
investeren. Vandaag heeft de hele Europese suikersector het moeilijk,
zowel op het vlak van productie als van primaire verwerking. Geen
enkel concern, zelfs geen coöperatie, is er de laatste jaren in geslaagd
zijn planters een lonende prijs te bieden, behalve misschien het
Nederlandse Cosun, omdat deze coöperatie haar activiteiten heeft
gediversifieerd en de voordelen ervan via een betere bietenprijs aan de
telers kan terugbetalen.
Prioritair is het behoud van de sector, zijn producenten en zijn
verwerkingsinstrumenten. En ik zou willen benadrukken dat wat de
planters (via de ledenkringen van de coöperatie Sopabe-T) aan hun
vertegenwoordigers van de Tiense Suikerraffinaderij in juni jongstleden
als mandaat hebben gegeven, volgens mij een sleutelelement is om dit
doel te bereiken. Concreet stelt dit mandaat ons in staat onze krachten
te bundelen met de coöperatie SZVG, die de Duitse telers
vertegenwoordigt die aan Südzucker leveren. Wij krijgen twee
bestuursfuncties op twintig, en wij krijgen hetzelfde gewicht als de
meeste Duitse regionale organisaties. Zo kunnen wij goed geïnformeerd
zijn over wat er gaande is bij Südzucker, maar ook een rol spelen bij de
standpunten die de SZVG ten aanzien van de directie van Südzucker
inneemt. Laten we niet vergeten dat wij en de Duitse telers samen meer
dan 63 procent van het kapitaal van Südzucker in handen zullen
hebben. Dit is een grote hefboom voor ons, daar ben ik van overtuigd.

Wat zijn voor u, afgezien van de problemen
die rechtstreeks met suikerbieten verband
houden, de belangrijkste dossiers in de
sector?
Duurzaamheid, zonder twijfel!
Onze sector bevindt zich al lang in een opwaartse spiraal wat
milieuduurzaamheid betreft. Wij doen het steeds beter, in
tegenstelling tot het beeld dat van ons wordt gegeven. Het wordt
helaas onvoldoende erkend. De bietenplanters zullen het op dit vlak
nog beter doen de komende jaren, maar moeten dan wel gebruik
kunnen maken van alle bestaande technologische innovaties, vooral
op het gebied van genetica. Ze mogen ook niet in technische
impasses terechtkomen door gewasbeschermingsoplossingen af te
schaffen zonder na te gaan of er realistische alternatieven zijn. In de
huidige standpunten van de milieuactivisten over landbouw is er
sprake van een grote malaise: zij zijn ertoe gekomen het
“voorzorgsbeginsel” op te leggen aan elke innovatie op het gebied
van chemie en genetica. Eenvoudig gezegd: zodra iets gevaarlijk is,
wordt het uit voorzorg verboden. Dit is absoluut belachelijk! In
absolute zin is alles gevaarlijk. Het enige wat nodig is, is een kostenbatenanalyse van de voor- en nadelen van de innovatie in kwestie,
en als de balans gunstig uitvalt, een analyse van de kans dat het
gevaar zich voordoet en de invoering van instrumenten om deze
risico’s te beheersen. Zo is het in het verleden gegaan en ik denk dat
het de hoogste tijd is dat de Europese autoriteiten zich realiseren dat
hun huidige beleid een bedreiging vormt voor de landbouw, maar
ook voor de lokale bevoorrading van onze burgers.
De tweede pijler van duurzaamheid is onze maatschappelijke rol. Ik
denk dat weinig sectoren het beter doen. Bieten kunnen niet lang
worden opgeslagen of ver worden vervoerd. Ze moeten ter plaatse
worden verwerkt en dat schept werkgelegenheid en toegevoegde
waarde in plattelandsgebieden. Europa kan zelfvoorzienend worden
op het gebied van suiker en zou zelfs een netto-exporteur van suiker
kunnen worden. Maar vandaag de dag biedt Europa, dankzij talrijke
overeenkomsten inzake ontwikkelingshulp (MOL, ACS-Afrika/
Caraïben/Stille Oceaan) of diverse vrijhandelsovereenkomsten, de
mogelijkheid om grote hoeveelheden zonder douanerechten in te
voeren. Vanuit het oogpunt van het ontwikkelingshulpbeleid en de
liberalisering van de handel is dit misschien zinvol, maar vanuit het
oogpunt van milieu en maatschappelijke duurzaamheid is het
onverstandig.
De derde pijler is economische duurzaamheid. Laten we duidelijk
zijn, wat we bovenal nodig hebben om in de toekomst te geloven is
een inkomen uit ons werk! Vandaag nemen de twee andere pijlers
het grootste deel van het debat in beslag. Nochtans kan er geen
ecologisch paradijs tot stand komen in een economische woestijn!

■

CICHOREI OREYE
Status quo in de onderhandelingen
met Beneo-Orafti over de cichoreiprijs
in 2022, een uitzonderlijk jaar voor
onze kosten

I

n dit korte artikel brengen wij verslag uit over de stand van de
onderhandelingen met Beneo-Orafti over de cichoreiprijs per
ton in 2022.
De fabrikant wil een prijsstijging toekennen van 2 euro in 2022,
gekoppeld aan bepaalde prijsvoorwaarden voor 2023. Wij wezen
dit aanbod af en sindsdien hebben wij geen andere voorstellen
meer ontvangen.
Wij hadden graag bijeengekomen in mei of juni, zodat wij,
planters, onze rotatiekeuze voor 2023 konden bepalen met kennis
van de voorwaarden 2022 en 2023. De prijzen en het teeltgemak
van sommige van onze gewassen zetten ons ertoe aan ons
vruchtwisselingsplan eventueel te herzien.
Er zal nu toch een vergadering plaatsvinden op 1 augustus.

■

Wij zullen u zeker op de hoogte houden van het verdere verloop
van de besprekingen.
OPCO

SOPABE-T
Toenadering tot de Duitse planters positief onthaald
Tijdens de vergaderingen van de ledenkringen van
Sopabe-T in juni hebben de planters van TS zich
uitgesproken voor toenadering tot de Duitse planters en
voor het voortzetten van de participatie die 30 jaar
geleden werd opgestart. Het gewogen resultaat van de
ja-stemmen bedroeg 71 procent, ruim boven de statutair
vereiste 60 procent. Dit is een historisch keerpunt voor
Sopabe-T en de Belgische planters van TS. Het riep veel
vragen en discussies op bij de planters. Wat valt hieruit
te onthouden? We lichten de belangrijkste elementen
nog eens toe!

De bekroning van 30 jaar werk

M

en kan gerust spreken van een historische stemming! Tussen 13 en
17 juni 2022 werden acht vergaderingen gehouden met alle
obligatiehouderskringen van de coöperatieve vennootschap Sopabe-T.
Dit was een belangrijke gebeurtenis, omdat het erom ging te beslissen
of wij ons toenaderingsproces tot de coöperatie SZVG, die de Duitse
bietentelers binnen Südzucker vertegenwoordigt, zouden voortzetten.
Sopabe-T werd opgericht in 1991 na de overname van de Tiense
Suikerraffinaderij door Südzucker. Uw vertegenwoordigers vreesden
dat het Belgische quotum zou verdwijnen ten voordele van de Duitse
planters. Het systeem dat werd uitgewerkt, bestond erin de levering van
bieten te koppelen aan aandelen die elke planter diende te verwerven
in de coöperatie, Sopabe-T. Met dit geld kocht de coöperatieve vennoot
schap aandelen van de Tiense en ondertekende zij een “prioriteits
overeenkomst” met Südzucker en TS, waarin TS zich er onder meer toe
verbond alleen bieten te kopen van aandeelhouders Sopabe-T. Andere
verbintenissen zijn dat de productie niet buiten België mag worden
gebracht zolang er voldoende bieten zijn en dat TS als een afzonderlijke
juridische entiteit in stand wordt gehouden, met een specifiek
investeringsprogramma om de fabrieken performant te houden.

Van links naar rechts: Fred Zeller (SZVG), Stefan Streng (VSZ), Helmut Friedl (SZVG), Thomas Kirchberg (SZ), Thomas Kölbl (SZ) en Hans-Jörg
Gebhard (VSZ) tijdens de Toezichtsraad SZVG op 5 juli jl. waaraan vertegenwoordigers van Sopabe-T hebben deelgenomen.

Een essentiële stap genomen in juni 2022

Een ingenieus systeem dat zijn waarde
heeft bewezen

Bij de stemming in juni werd voorgesteld om het in 2019 gestarte
project voort te zetten. Het kan worden samengevat in het volgende
mandaat dat de planters aan hun vertegenwoordigers hebben gegeven:
1. De resterende obligaties van de derde schijf (6,8 miljoen euro) en de
vierde schijf (11,0 miljoen euro) omzetten in aandelen T van
Sopabe-T- en voor eenzelfde bedrag aandelen Südzucker verwerven
in de periode 2022-2023;
2. Sopabe-T samen met de Duitse plantersverenigingen integreren in
SZVG volgens het stappenplan uitgetekend in de overeenkomst
tussen Sopabe-T en SZVG van 10.06.2020.

Dit ingenieuze systeem werd ingevoerd en was succesvol tot het einde
van de quota. De planters hebben tussen 1992 en 2015 “geparticipeerd”
(een klein deel van hun bieteninkomen geïnvesteerd). In totaal heeft elk
aandeel een waarde van 13,35 euro en geeft het recht op de levering
van één ton bieten aan 18°Z suikergehalte.

Zoals tijdens elke vergadering in juni werd uitgelegd, waren de
modaliteiten in geval van sluiting van een van de twee TS-fabrieken niet
formeel voorzien in de overeenkomst, maar SZVG heeft ons in dit
verband garanties gegeven (zie kader hieronder).

Dit geld werd gedeeltelijk geïnvesteerd in aandelen TS (waardoor de
prioriteitsovereenkomst kon worden ondertekend) en het saldo werd
aangehouden in de vorm van obligaties TS die in 2017 werden
terugbetaald. Reeds toen werd in het prospectus voorzien dat de
conversie van de obligaties de aankoop mogelijk zou maken van
aandelen Südzucker.

Een volgende stap in 2020
SZVG heeft herhaaldelijk te kennen gegeven open te staan voor
samenwerking met Sopabe-T om de financiële macht van de planters te
versterken, ook al zijn de Belgische bijdragen bij aanvang bescheiden
van omvang.
In 2019 werd een eerste stap gezet op weg naar toenadering tot SZVG:
de ledenkringen stemden in met een investering in aandelen Südzucker
(voor de helft van het beschikbare bedrag) en met een toenadering tot
SZVG. Het doel was (en is nog steeds) om binnen SZVG aan de
discussietafel te zitten om als eerste op de hoogte te zijn van alles wat er
reilt en zeilt in de onderneming die de moedermaatschappij is van de TS
en om deel te nemen aan de discussies en beslissingen over de strategie
die SZVG oplegt aan Südzucker. Laten we niet vergeten dat SZVG
rechtstreeks 61 procent van de stemrechten in het Südzuckerconcern
bezit, plus 10 procent stemrecht van de Oostenrijkse aandeelhouders,
met inbegrip van Oostenrijkse planters, waardoor zij een rechtstreeks
inzage- en beslissingsrecht hebben in de strategie van de onderneming.
In 2020 heeft Sopabe-T ook een overeenkomst ondertekend met SZVG
waarin de voorwaarden voor onze samenwerking en de modaliteiten in
geval van terugtrekking van Sopabe-T werden vastgelegd, alsmede de
condities voor de sluiting of verkoop van TS door Südzucker.
Tussen 2019 en begin 2022 werden op de beurs voor iets meer dan 17
miljoen euro aandelen Südzucker gekocht. De andere helft van de
beschikbare middelen staat op “slapende” rekeningen.

Wat gebeurt er als Südzucker een
van zijn twee Belgische fabrieken sluit?
In dit stadium heeft SZVG drie zaken verduidelijkt:
1. Een fabriekssluiting is alleen mogelijk mits goedkeuring van de
Toezichtsraad (RvB) van SZVG en de Belgische planters zullen in
die raad zetelen en inspraak hebben;
2. Een planter die participeert zal nooit zonder leverings
alternatieven komen te zitten als hij suikerbieten wil blijven
telen.
3. In geval van een fabriekssluiting in België stelt SZVG voor om de
overeenkomst opnieuw in evenwicht te brengen door de
drempels voor onze integratie aan te passen. Bijvoorbeeld: bij
een inkrimping van het bietenareaal met 20 procent, zou er een
reductie zijn van het geïnvesteerde kapitaal met 20 procent. Dit
betekent dat Sopabe-T altijd in staat zal zijn om de aandelen
terug te betalen van planters die de bietenteelt stopzetten.

De volgende stappen: toegang tot het
bestuursorgaan van SZVG en een
hervatting van de financiële participatie
De overeenkomst en de inbreng in SZVG van onze stemrechten gelinkt
aan de aangekochte aandelen Südzucker geven ons uit hoofde van een
investering van 20 miljoen euro recht op 1 effectief lid en 1 waarnemer
in de Raad van Toezicht (Raad van Bestuur) van SZVG. De raad bestaat
uit ongeveer 20 leden die de actieve planters van de zeven regionale
verenigingen van Südzucker vertegenwoordigen.
Zodra wij aandelen Südzucker hebben verworven voor het bedrag
waartoe wij ons hebben verbonden (34 miljoen euro, d.w.z. al onze
beschikbare obligaties) zullen wij 2 effectieve leden hebben. Belangrijk
is dat Sopabe-T, indien zij eenzijdig besluit haar samenwerking met
SZVG te beëindigen, gebonden zal zijn aan een opzegtermijn van 3 jaar,
die tot 1 jaar zal worden teruggebracht ingeval Südzucker besluit haar
twee Belgische fabrieken te verkopen of te sluiten.

In de overeenkomst tussen Sopabe-T en SZVG werd ook opgenomen
dat de Belgische planters hun financiële participatie in Sopabe-T
uiterlijk in 2024 zullen hervatten en dat de bijeengebrachte middelen
zullen worden geïnvesteerd in aandelen Südzucker waarvan de
stemrechten aan SZVG (zoals voor de overige aandelen) zullen worden
overgedragen. Het doel van deze operatie is dat zowel de Duitse als de
Belgische planters hoe dan ook meerderheidsaandeelhouder van het
Südzuckerconcern blijven.

Hoeveel zal de toekomstige
participatie bedragen?
Het bedrag van de jaarlijkse participatie zal niet vast zijn, maar kan
bijvoorbeeld afhangen van het niveau van de bietenvergoeding.
Sopabe-T heeft een eerste voorstel uitgewerkt dat met SZVG zal
worden besproken:
- minder dan 30 euro per ton bieten  1 procent van de
bietenprijs.
- Extra drempel: in geval van lage prijzen, participatie maximaal
gelijk aan het door Südzucker uitgekeerde dividend;
- tussen 30 en 40 euro per ton bieten  1,5 procent van de
bietenprijs;
- boven 40 euro per ton bieten  2 procent van de bietenprijs
Ter informatie: de jaarlijkse bijdrage van de Duitse planters
bedraagt ongeveer 120 euro per ha.

Conclusie
Uw vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat deze toenadering een
kans is voor de Belgische planters en zal helpen het kader voor de
besprekingen met de Duitse telers en Südzucker te verbeteren. Het is
duidelijk dat, aangezien de rentabiliteit van suikerbieten is gedaald
door het einde van de quota en de daaruit voortvloeiende overproductie,
het enthousiasme voor de teelt is afgenomen en dat het “recht om te
produceren” is veranderd in een “plicht om te produceren”, wat voor
sommigen moeilijk te aanvaarden is. Wij leven al vijf jaar met dit
rentabiliteitsgebrek en zijn intussen telers kwijtgeraakt die hun
aandelen hebben verkocht aan collega’s of aan Sopabe-T, die verplicht is
deze terug te kopen.
Maar de hele sector is ervan overtuigd dat deze nooit eerder geziene
crisis nu echt voorbij is en dat de sector de toekomst met vertrouwen
tegemoet kan zien. Ook al is het duidelijk dat marktvolatiliteit en
-onzekerheid voortaan integraal deel zullen uitmaken van ons beroep.
Wij verbinden ons ertoe u in de toekomst regelmatig te informeren over
de uitwisselingen die wij zullen hebben en over de ontwikkeling van
onze relaties met SZVG en Südzucker, en zullen zo nodig bij u
terugkomen om de uitvoering van de toekomstige participatie nader
uit te werken.

■

5

6

COCO HASPENGOUW - TS
TS: prijs 2021 ligt vast, minimumprijs voor 2022 en 2023
Eindelijk is er het langverwachte prijsherstel sinds het einde van de quota! De
vooruitzichten zijn goed voor 2022 en 2023, maar komen helaas nog niet tot uiting in
de prijs voor 2021. Het is dan wel de hoogste prijs van de afgelopen vier jaar, maar het
lage suikergehalte drukt de omzet per hectare voor vele planters. Voor het overige zijn
de onderhandelingen voor 2023 aan de gang en hopen wij tegen het einde van de
zomer tot een akkoord te komen.

Prijs 2021: detail en uitleg

D

e definitieve prijs voor 2021 is nu gekend en alle bieten 2021 werden eind juni betaald. Terwijl TS spreekt
van een «all-in prijs», spreken wij liever van een «basisprijs», d.w.z. een prijs zonder toeslagen, boetes en
premies. Het is dus een prijs waaraan elke planter zijn eigen toeslagen, boetes en premies moet toevoegen. De
basisprijs wordt bepaald volgens de contractprijstabel verminderd met alle premies, toeslagen en boetes van
het jaar, die voor 2021, 0,82 €/t bedragen. Hij hangt af van de suikerprijs van de Europese “price reporting”.
Voor de eerste vijf verkoopmaanden, d.w.z. van oktober tot februari, bedraagt deze prijs 415,80 €/ton suiker,
wat neerkomt op een bietenprijs van 26,78 €/ton voor het basiscontract en voor een hoeveelheid van het
aanvullend contract die overeenkomt met 10% van uw basiscontract (BC + 10% AVC) en 26,28 €/ton voor de
rest van het aanvullend contract (AVC). Vervolgens ontvangt de planter die ten minste zijn basiscontract voor
2022 heeft gecontracteerd en ingezaaid, een gegarandeerde bonus van 0,67 €/ton voor 70% van zijn
gecontracteerde leveringen (BC + AVC). Dit geeft een gemiddelde totaalprijs van 27,25 €/ton voor het BC +
10% van AVC en 26,75 €/ton voor de rest van het AVC.
Daarbij komt nog het prijssupplement, dat 3,34 €/ton bedraagt voor het BC + 10% van het AVC en 2,74 €/ton
voor de rest van het AVC. Tijdens de besprekingen om deze top-up vast te stellen, drongen de
vertegenwoordigers van de planters aan op ten minste 30 €/ton aan 17°Z, maar Duitsland bleef hiervoor doof.
De definitieve prijs 2021 aan 18°Z is dus:
- 30,59 €/t voor het BC + 10% AVC;
- 29,49 €/t voor de rest van het AVC;
- 19,85 €/t voor buiten-contractbieten.

Er is niet langer een verschillende prijs voor 70% en 30% van uw leveringen. Het systeem is dus vereenvoudigd.
De aangekondigde minimumprijs bedraagt 38 €/ton voor alle gecontracteerde tonnen bieten, wat
overeenkomt met een suikerprijs van ongeveer 550 €/ton. Als de Europese prijs die voor volgend jaar wordt
gemeld, hoger is dan 550 €/ton suiker, kan de prijs van uw suikerbieten dus nog hoger zijn. Als de suikerprijs
bijvoorbeeld 600 €/ton bereikt (en bij TS wordt zelfs gesproken over 650 €/ton), voorziet de prijstabel 42,53 €/
ton aan 18°Z. Bovendien is er altijd een mogelijke prijstoeslag, die echter alleen zal worden toegekend als ten
minste het basiscontract in 2023 is ingezaaid. Dit prijssupplement kan verschillen tussen het basiscontract en
het aanvullende contract en is niet langer beperkt tot 1 € zoals tot nu toe het geval was. De vertegenwoordigers
van de planters zullen erop aandringen dat dit verschil zo groot mogelijk wordt.
Een voorschot van 18 €/ton wordt nog steeds betaald op de 10e van de maand die volgt op de levering van uw
bieten, maar het saldo van 38 €/ton en alle boetes, toeslagen en premies worden betaald op 30 maart. Het
prijssupplement en de rest van de prijs, als de suikerprijs hoger is dan 550 €/ton, zullen nog eind juni worden
betaald. De overige wijzigingen werden reeds in detail besproken in de vorige edities van de krant.

Besprekingen contract 2023: stand van zaken
De besprekingen werden enkele maanden geleden opgestart en sommige punten zijn nog steeds onderwerp
van discussie.
De fabrikanten maken zich zorgen over de prijzen, maar vooral over de beschikbaarheid van gas; zij zijn a priori
gedekt voor de komende jaren, maar als er een gastekort zou zijn of gas gerantsoeneerd zou worden, zou dit
de prijzen kunnen opdrijven.
Het eerste belangrijke nieuws is dat de minimumprijs voor 2023, net als voor 2022, 38 €/ton zal bedragen (bij
een suikerprijs van 550 €/ton, zie hierboven).
Voor het overige wordt gesproken over een verhoging van het voorschot tijdens de campagne.

Tot besluit

Elke planter moet volgende elementen nog toevoegen aan deze prijs: zijn bonificatie/afhouding suikergehalte,
bonus/ boete grondtarra, en, als dit op hem van toepassing is: zijn boetes voor niet-conforme bieten, premies
voor vroege en/of late levering, zijn afdekvergoeding en eventuele vergoedigen voor laattijdige afhaling.
Ter informatie: 17% van al de leveringen in 2021 betrof aanvullende contracten, 0,60% werd geleverd buiten
contract. De hierboven toegelichte cijfers worden gedetailleerd weergegeven in de tabel.

Voor het eerst sinds het einde van de quota zijn de vooruitzichten goed en dit komt reeds tot uiting in een
betere suikerverkoop voor de campagne 2022. Als we kijken naar de evolutie van de gemiddelde omzet in
functie van de jaarlijkse opbrengst, zien we dat dit cijfer voor 2022, als we het gemiddelde nemen van de
laatste vijf jaar, zelfs hoger zal liggen dan in sommige goede quotajaren. Nu weten we dat de productiekosten
ook zullen stijgen, dus het valt nog te bezien hoe dit de marge van iedereen zal beïnvloeden. Hoe dan ook, de
moeilijke jaren lijken achter ons te liggen. Anderzijds proberen wij nog steeds de contracten te verbeteren,
een beter systeem te bekomen voor de buiten contractbieten, om uit het all-in prijsprincipe te stappen, om
het pulpprijssysteem te doen evolueren, ...
Judith Braconnier,
Secretaris Coco Haspengouw
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BC + 10% AVC

Rest van het AVC

Buiten-contract

Basisprijs aan 18°Z – 30%

26,78 €

26,28 €

19,85 €

Bonusprijs aan 18°Z (0,67 €) – 70%

27,45 €

26,95 €

Gemiddelde totale prijs aan 18°Z

27,25 €

26,75 €

19,85 €

€3.000,00

Prijssupplement

3,34 €

2,74 €

-

€2.500,00

Basisprijs aan 18°Z

30,59 €

29,49 €

19,85 €

€2.000,00

Impact suikergehalte

- 2,78 €

- 2,68 €

- 1,80 €

Basisprijs aan 16,99°Z

27,81 €

26,81 €

18,05 €

Rendement

2.374,01 €/ha

2.288,64 €

1.540,56 €

Totaal premies/boetes/vergoedingen

0,82 €

0,82 €

0,83 €

Prijs all-in top-up inbegrepen aan 18°Z

31,41 €

30,31 €

20,68 €

Prijs all-in aan 16,99°Z

28,63 €

27,63 €

18,87 €

INDUSTRIENIEUWS
BENEO: overname van Meatless B.V.
Op 18 mei 2022 heeft BENEO, een dochterbedrijf van
Südzucker en een toonaangevende producent van functionele
ingrediënten, het Nederlandse bedrijf Meatless B.V. geheel
overgenomen,
waardoor
het
zijn
gamma
texturiseringsoplossingen voor vlees- en visvervangers zal
kunnen uitbreiden.
Meatless, opgericht in 2005, heeft een uniek productieprocédé
ontwikkeld om rijst, tarwe, bonen, erwten, lupinen, quinoa en
andere grondstoffen textuur te geven. Het resultaat zijn
producten met een neutrale smaak en een uiterst witte kleur
die in bevroren of gedroogde vorm gebruikt worden in vis- en
vleesvervangers
BENEO speelt reeds in op de tendens naar consumptie van
plantaardige eiwitten met zijn getextureerd tarwe-eiwit, dat
gebruikt wordt als vleesvervanger. Met de overname van
Meatless zal BENEO zijn klanten een verscheidenheid van
andere ingrediënten voor veganistische en vegetarische
vervangingsproducten kunnen aanbieden.

■
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IPA 2022: belangrijke evoluties
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aan 16°Z/t
pulp €/t
Südzucker gaat investeren inBietenprijs
Colette Verkoopprijs
benoemt tot General Manager bij
Inkomen/ha
TMehauden
polsuiker/ha
boneneiwit
Strube Belgium

Het Südzuckerconcern heeft een investering van 50 miljoen
euro aangekondigd voor de productie van eiwitrijke
ingrediënten uit peulvruchten. Deze investering maakt deel uit
van de expansiestrategie van de Group Strategy 2026 PLUS in
de sector van de plantaardige eiwitten. Het doel is eiwitten te
winnen uit faba-bonen. Met een eiwitgehalte van ongeveer 30
procent is de faba-boon een natuurlijk ingrediënt voor de
productie van vlees- en zuivelalternatieven.
De bonen zullen worden geteeld in de regio’s Wettereau en
Kassel. De verwerking zal in het begin gebeuren door
bestaande productiefaciliteiten. Op middellange termijn is de
bouw van een eigen productiefabriek voor proteïneconcentraat
gepland in het Duitse Offstein (Rijnland). De eerste contracten
worden afgesloten in 2023. De teelt van faba-bonen zal in de
komende jaren worden uitgebreid tot enkele duizenden
hectaren.
De dochteronderneming van Südzucker, BENEO, die
gespecialiseerd is in functionele voedingsingrediënten, breidt
zo haar portefeuille van plantaardige eiwitten uit.

■

Na meer dan 30 jaar in de suikerbietzaden, geeft Bruno De Wulf de fakkel door aan
Colette Méhauden. Naast Nancy De Vooght, verantwoordelijk voor marketing, publiciteit
en communicatie en Christine Vandenborne, verantwoordelijk voor administratie en
boekhouding, is Colette Méhauden sinds juni general manager bij Strube Belgium.
“Met mijn eeuwige motivatie en mijn niet aflatende passie voor de landbouw- en
suikerbietsector blijf ik mij inzetten binnen Strube Belgium om de industrie en de
landbouwers te voorzien van hoogwaardige genetica en zaden van zeer hoge kwaliteit.
Nancy, Christine en ikzelf werken al jaren samen als team en samen gaan wij deze
nieuwe uitdaging aan”, benadrukt Colette Méhauden.
Op de suikerbietzaadmarkt is Strube Belgium aanwezig met de rassen BOSLEY, RAISON,
ORPHEUS en BREL (rhizomanie-nematode), SHERLOCK (rhizomanie) en GERARD
(rhizomanie-rhizoctonia). Strube veredelt ook graangewassen die in België worden
verdeeld via andere kanalen. Zo zijn er ondermeer de
rassen Porthus en Moschus.
Strube en de groep Deleplanque hebben zonnebloemen
en suikermaïs in het gamma en investeren momenteel in
nieuwe projecten zoals kikkererwten, soja, sorghum en
groenbedekkers.

■
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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.

FUNGI MEMO 2022

Kathleen Antoons & André Wauters (IRBAB asbl- KBIVB vzw )

Sinds 1 januari 2014 is de toepassing van de principes van geïntegreerde plaagbestrijding
(IPM) in Europa verplicht voor alle professionele gebruikers van pesticiden. De 3 basisprincipes van IPM zijn preventie, waarneming en beredeneerde behandeling. Een behandeling
met fungiciden moet daarom alleen worden uitgevoerd wanneer de behandelingsdrempel voor
een van de 4 schimmelziekten is bereikt. Het is belangrijk om de eerste symptomen van deze
ziekten op te sporen. De ontwikkeling en de intensiteit van bladziekten verschillen sterk van veld
tot veld en van jaar tot jaar.

Een blad wordt als aangetast beschouwd zodra een vlek op het blad wordt waargenomen. De
behandelingsdrempels verschillen naar gelang van de ziekte en de waarnemingsdatum. Vanaf 20
augustus moet niet alleen rekening worden gehouden met de drempel, maar ook met de rooidatum en de behandelingstijd vóór de rooi. Een behandeling na 10 september is nooit winstgevend.

Ziektedruk beoordelen

De erkende werkzame stoﬀen kunnen op grond van hun werkingsmechanisme in drie categorieën
worden ingedeeld: strobilurines, aminen en triazolen. De werkzame stoﬀen azoxystrobine en
triﬂoxystrobine behoren tot de strobilurinefamilie. Voor de aminefamilie is één stof toegelaten:
fenpropidine. Vier erkende, werkzame stoﬀen behoren tot de familie van de triazolen: difenoconazool, cyproconazool, tetraconazool en mefentriﬂuconazool. De fungiciden die voor gebruik bij
suikerbieten zijn toegelaten, bestaan altijd uit een triazool, alleen of in een mengsel met een strobilurine of een amine. De voor suikerbieten erkende producten kunnen worden geraadpleegd op
Fytoweb (http://fytoweb.be).

Voer waarnemingen uit in uw percelen
Het wordt aanbevolen om vanaf begin juli waarnemingen op uw percelen uit te voeren om na te
gaan of de behandelingsdrempel is bereikt. De waarneming moet worden uitgevoerd op 50 bladeren, ontwikkeld uit de middelste bladkroon, die willekeurig uit uw perceel zijn genomen.
Noch verouderde bladeren, noch jonge hartbladeren moeten bemonsterd worden. Als de bladeren nat zijn, moeten ze worden gedroogd voordat er waarnemingen worden gedaan, want
witziekte is alleen zichtbaar op droge bladeren.
Bij uw waarnemingen is het essentieel om goed een onderscheid te maken tussen Cercospora, een
pathogene schimmelziekte, en Pseudomonas, een bacterie. Vlekken van Pseudomonas gelijken
soms op bladvlekken van Cercospora maar onderscheiden zich door de afwezigheid van een
schimmelstructuur in de vlekken. In de vlek van Cercospora ziet men een grijze schimmelpluis, en
met een vergrootglas ziet men duidelijk witte draden op zwarte puntjes. Daarbij is de vlek meestal
rood-bruine omringd, bij Pseudomonas is deze bruin.

Beredeneerde fungicidenbehandeling
Erkende oplossingen voor het seizoen 2021

De verschillende erkende fungiciden zijn :

Spyrale : 100g/l difenoconazool + 375g/l fenpropidine

Agora of Mirador Xtra: 160g/l cyproconazool + 375g/l triﬂoxystrovine (zie onderstaande
opmerking over de intrekking van de goedkeuring)

Type Bicanta : 125g/l difenoconazool + 125g/l azoxystrobine

Type Geyser : 250g/l difenoconazool

Type Eminent : 125g/l tetraconazool

NIEUW ! Type Belanty : 75g/l mefentriﬂuconazool.
De werkzame stof mefentriﬂuconazool is een nieuwe triazool in suikerbieten. De nieuwe producten op basis van mefentriﬂuconazool (75g/l) zijn : Belanty, Dynergy en Velary. Deze producten
zijn in suikerbieten toegelaten voor twee toepassingen per gewas, met een interval van ten minste 14 dagen, aan een dosis van 1,5l/ha. Het interval vóór de oogst bedraagt 28 dagen.
De toelatingen van producten op basis van cyproconazool zullen worden ingetrokken wegens het verstrijken van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau. Het gebruik
van producten die cyproconazool bevatten, is toegestaan tot en met 30.11.2022. Na deze datum
mogen de producten AGORA en MIRADOR XTRA niet meer in bieten worden gebruikt. Dit seizoen
is dus het laatste seizoen waarin we fungiciden op basis van cyproconazool kunnen toepassen.

Figuur 1 : Links een bladvlek van Cercospora. De "grijsachtige schimmelpluis" in het midden van de
vlek is duidelijk zichtbaar. Rechts, vlekken veroorzaakt door Pseudomonas. Op de plek is geen schimmelpluis te zien.

Volg de waarschuwingsdienst
Vanaf begin juli wordt elke week een kaart gepubliceerd waarop de ziektedruk wordt aangegeven
op basis van de door het waarnemingsnetwerk verzamelde gegevens. Elk waargenomen veld
wordt voorgesteld door een gekleurd vierkant waarvan de kleur verandert naar gelang van de
druk (ﬁguur 2). Door op het vierkantje te klikken, wordt de situatie per ziekte getoond. De kaart
kan worden geraadpleegd op onze website door te klikken op "Cartograﬁe waarnemingsvelden"
in de rubriek Snel naar.

Sinds 2018 was de toevoeging van mancozeb aan een klassieke fungicide toegestaan. De toevoeging van mancozeb werd aanbevolen om de werkzaamheid tegen Cercospora te ondersteunen en
de selectiedruk van Cercospora-stammen naar resistentie tegen triazolen en/of strobilurines te
verminderen. Aangezien de erkenning van mancozeb op Europees niveau is ingetrokken, is het
gebruik van mancozeb niet langer toegestaan. Ter vervanging van mancozeb heeft de bietensector bij de Federale Overheidsdienst twee aanvragen ingediend voor noodvergunningen van 120
dagen voor producten op basis van koper. Koper is, net als mancozeb, interessant om de snelle
ontwikkeling van resistentie te voorkomen omdat het een fungicide is multi-site fungicide. Beide
aanvragen werden afgewezen. Het gebruik van een fungicide op basis van koper naast een
klassieke fungicide is dus voor het seizoen 2022 niet toegestaan.

Advies over de keuze van fungiciden
Algemeen advies
Kies bij de eerste behandeling, wanneer de behandelingsdrempel voor één van de vier bladziekten is bereikt, een product of een combinatie van producten dat werkzaam is tegen alle vier de
bladziekten. Op hetzelfde perceel kunnen zich namelijk verschillende ziekten tegelijk ontwikkelen.

Figuur 2 : Legende van de kaart van de waarschuwingsdienst. De kleur geeft de bladziekte aan
waarvoor de behandelingsdrempel is bereikt. Het getal in het vierkant geeft het aantal keren aan dat
de behandelingsdrempel is bereikt voor ten minste één van de vier bladziekten.

Door waarneming kan tijdig worden ingegrepen
Een behandeling moet alleen worden overwogen als de behandelingsdrempel voor één van
de 4 ziekten is bereikt. Per deﬁnitie komt de behandelingsdrempel overeen met de drempel
waarboven de door de plaag veroorzaakte economische verliezen de kosten van de gewasbeschermingsmiddelen overschrijden. De drempels staan in onderstaande tabel:

Behandelingsdrempels

Tot 20 augustus

Na 20 augustus

Cercospora / Ramularia

5 % aangetaste bladeren

20 % aangetaste bladeren

Witziekte/ Roest

15 % aangetaste bladeren

30 % aangetaste bladeren

Indien de behandelingsdrempel een tweede maal wordt bereikt en een behandeling noodzakelijk
is, kies dan een ander product dan de eerste toegepaste fungicide. Vermijd, indien mogelijk,
voor de tweede behandeling een fungicide te kiezen dat dezelfde triazool bevat als de eerste
behandeling, zelfs als er een andere werkzame stof aan is toegevoegd.
Advies voor de bestrijding van Cercospora
Cercospora is de schadelijkste ziekte en kan een aanzienlijke invloed hebben op de opbrengst.
Bovendien is de bescherming van bieten tegen cercospora minder gemakkelijk dan tegen roest of
witziekte. Fungiciden stoppen immers de ontwikkeling van cercospora tijdelijk maar doden het
niet volledig. Daarom kan cercospora opnieuw beginnen na het einde van de nawerking van de
fungicide. Cercospora wordt ook steeds moeilijker te bestrijden door het ontstaan van cercosporastammen die resistent zijn tegen verschillende fungiciden.
In het kader van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde "BetaProTech"-project werden er de
afgelopen 4 jaar waarnemingen uitgevoerd op de resistentie van cercospora tegen strobilurines
en triazolen. De waarnemingen brachten de aanwezigheid van Cercospora-stammen aan het licht
die resistent zijn tegen strobilurine in bijna alle bemonsterde percelen. In aanwezigheid van Cercospora-populaties met een hoog resistentieniveau zijn strobilurines in het geheel niet meer
werkzaam. Anderzijds werd ook een afname van de werkzaamheid van triazolen waargenomen.
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken
vertoont.
Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe
product type Belanty, op basis van mefentriﬂuconazool, tegenover Spyrale.
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Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungicidenkosten (Chièvres 2021).
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungicidenbehandeling (Lauw 2021).

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras
Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behandeling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi.
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoelige rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.
De ﬁguren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergegeven in ﬁguur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.
In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit ﬁguur 4 is een tweede
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behandeling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna
Kws was de ﬁnanciële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehandelingen dan voor één fungicidenbehandeling.
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Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungicidenkosten (Lauw 2021).
In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen rendabel. Uit onderstaande ﬁguur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het ﬁnanciële rendement voor "2 behandelingen" is 2% lager dan het ﬁnanciële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungicidenbehandeling een iets hoger ﬁnancieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer.

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen
van schieters.
Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt.
Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekkelijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar.

CIBE-CONGRES
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Sterke alarmsignalen aan politici, nieuwe Belgische voorzitter
Tussenkomst van de voorzitter van de
Europese suikerfabrikanten (CEFS)

Begin juni heeft CIBE (Confederatie van Europese
Bietentelers) haar tweejaarlijks congres gehouden in
Gdansk, Polen. Een ruime Belgische delegatie was
aanwezig, zoals de aan de Oostzee genomen groepsfoto
laat zien. Bijna tweehonderd congresdeelnemers,
waaronder afgevaardigden van hun nationale
organisatie en gasten zoals de voorzitter van CopaCogeca (de Française Christiane Lambert), de Europese
commissaris voor Landbouw (de Poolse Janusz
Wojciechowski), de Poolse minister van Landbouw
(Norbert Kaczmarczyk) en de voorzitter van het Europees
Comité van de Suikerfabrikanten (de Nederlander Paul
Mesters).

Paul Mesters, voorzitter van de CEFS, herinnerde eraan dat energie
vroeger 20 procent van de kosten van een suikerfabriek uitmaakte,
vandaag is dit 50 procent. “We mogen niet vergeten dat voor de
productie van suiker veel water moet worden verdampt,” merkte hij op.

De Belgische delegatie in Gdansk. Een mooi voorbeeld van
nationale eenheid: alle federaties waren vertegenwoordigd:
Coco Henegouwen, Coco Vlaanderen, Fédé-RT, Verbond
Tiense planters en CBB!

Bietsector in Polen
Waarom een congres in Polen? Simpelweg omdat Polen de op twee na
grootste suikerproducent van Europa is, na Frankrijk en Duitsland, met
220.000 hectare bieten, 27.000 bietentelers, een productie van
ongeveer 2,3 miljoen ton suiker en een opbrengst per hectare van 9,2
ton (61,1 ton aan 17,2°Z).
De sector werd na de val van de Berlijnse Muur ingrijpend
geherstructureerd. Momenteel exploiteren drie grote Duitse
suikerproducenten (Südzucker, Nordzucker en Pfeiffer&Langen), naast
een Pools concern (KSC-Krajowa Spolka Cukrowa), nog 17
suikerfabrieken, terwijl dat er in 1995 nog 76 waren.
Economisch gezien is een belangrijk element in de bietenteelt in Polen
dat het land de mogelijkheid heeft geactiveerd om GLB-steun te
koppelen. Als gevolg daarvan ontvangen de Poolse telers gekoppelde
steun ten bedrage van 500 tot 600 euro per ha. Elf Europese landen, alle
gelegen in het oosten en zuiden van Europa, kennen gekoppelde steun
toe. Dit verandert uiteraard de situatie voor de planters, omdat hun
marge in vergelijking met andere teelten positief wordt beïnvloed door
deze steun. Desondanks zal het Poolse areaal in 2022 afnemen met
30.000 hectare, vooral bij het cliënteel dat levert aan Südzucker, omdat
de herziening van de minimumprijs te laat werd aangekondigd.

4.

5.

6.

Thema’s en resoluties van het congres
Frank Sander, voorzitter van CIBE en tevens voorzitter van de Franse
organisatie van bietentelers CGB, lichtte de belangrijkste actuele
kwesties toe en leidde de debatten gedurende de twee werkdagen. Aan
het eind van het congres werden de volgende resoluties aangenomen:
1. markt-, klimaat- en sanitaire risico’s moeten beter worden verdeeld
over de schakels in de keten;
2. bietentelers moeten zelf op marktsignalen kunnen reageren door
hun inzaai aan te passen. Dit vereist goede en tijdige informatie over
de markten, vooral over de contractuele voorwaarden en de
verkoopprijzen van suiker van de fabrikanten. Transparantie,
evenwicht bij de onderhandelingen en flexibiliteit bij de inzaai zijn
van essentieel belang om het aanbod op de vraag af te stemmen en
lonende prijzen te verkrijgen.
3. de diversificatie van de afzetmogelijkheden voor het gebruik van
suiker voor niet-voedingsdoeleinden (biobrandstoffen, chemie,

7.

8.

cosmetica, enz.) moet worden ondersteund. CIBE pleit voor een
Europese mutualisering van het plafond van 7 procent
biobrandstoffen dat in fossiele brandstoffen mag worden verwerkt.
Food en non-food mogen niet tegenover elkaar komen te staan,
vooral omdat non-food een belangrijke leverancier van diervoeder is,
waardoor Europa minder afhankelijk wordt van ingevoerde
plantaardige eiwitten;
carbon farming: emissieverlaging en de koolstofvastlegging door de
landbouw moet een betaalde dienst voor de landbouwer zijn en
geen extra wettelijke verplichting;
CIBE stelt vast dat de opbrengst van suikerbieten al verscheidene
jaren stagneert en in sommige regio’s zelfs daalt. De producenten
tonen aan dat zij in staat zijn om op een steeds duurzamere manier te
produceren, maar vragen zich af of de afschaffing van technische
oplossingen zonder goede alternatieven en de dogmatische
afwijzing van technologische vernieuwingen (zoals bijvoorbeeld op
geneticavlak) er niet toe zullen leiden dat de concurrentiekracht van
de bietenteelt en van de Europese landbouw in zijn geheel verloren
gaat;
CIBE steunt de invoering van “spiegelclausules” voor de invoer van
levensmiddelen. De regels inzake milieubescherming, dierenwelzijn,
gezondheid en mensenrechten moeten ook worden toegepast op
ingevoerde producten. We moeten stoppen met het importeren van
milieuvervuiling, landbouwomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
die we hier afkeuren;
CIBE is tevreden met het voorstel van de Commissie om de invoer te
reguleren van grondstoffen en voedingsmiddelen die in verband
worden gebracht met ontbossing en aantasting van bossen, en
dringt erop aan dat ook suikerriet onder de regeling wordt gebracht;
CIBE betuigt zijn solidariteit met het Oekraïense volk, zijn
landbouwers en zijn suikerindustrie, die te lijden hebben onder de
oorlog en de gevolgen daarvan. CIBE wijst de Europese instellingen
er ook op dat de stijgingen van de productiekosten moeten worden
doorberekend in de hele voedselketen. CIBE sluit zich aan bij CopaCogeca om de aandacht van Europa te vestigen op de risico’s in
verband met de beschikbaarheid en de prijs van meststoffen.

Wat de CO2-uitstoot betreft, zijn de suikerproducenten daarentegen
goede leerlingen: zij hebben hun uitstoot sinds 1990 met meer dan de
helft verminderd. In vergelijking met de grootste exporteurs Brazilië en
India, onze twee belangrijkste concurrenten, stoten wij aanzienlijk
minder CO2 uit per kilo geproduceerde suiker: ongeveer 400 gram CO2
per kilogram suiker voor de meest efficiënte Europese fabrieken. In
Brazilië en India is dit meer dan 600 gram CO2 per kilogram.
Het grote voordeel van suikerriet is dat de resten van de suikerrietplant
(bagasse) kunnen worden gebruikt voor de energievoorziening van de
fabriek en er nog een aanzienlijk energieoverschot kan worden
verkocht. Suikerbieten kunnen hier helaas niet tegenop, zowel wat
betreft de koolstofvoetafdruk (die alleen rekening houdt met de
geproduceerde CO2) als de levenscyclusanalyse, die rekening houdt met
andere factoren zoals landgebruik, waterbehoeften en oceaanverzuring.
Maar volgens Paul Mesters is er een belangrijk cijfer dat niet mag
worden vergeten: wil een suikerfabriek koolstofneutraal zijn, dan is het
“voldoende” dat 40 procent van de pulp wordt gemethaniseerd.

Nieuw voorzitterschap
Aan het eind van het congres benadrukte Frank Sander nog dat de
planters hun werk doen, maar dat Europa, als het zijn voedselvoorziening
veilig wil stellen en zijn strategische rol op wereldniveau in de productie
van basisproducten wil behouden, de steun van de Europese
instellingen en lidstaten nodig heeft.
Vervolgens droeg hij het CIBE-voorzitterschap over aan Marcel Jehaes,
bietenplanter uit de streek van Luik en voormalig CBB-voorzitter. Marcel
Jehaes zal een ambtstermijn van twee jaar vervullen, waarin hij alle
Europese telers adequaat hoopt te vertegenwoordigen.
De nieuwe CIBE-voorzitter beschouwt het koolstofdossier als een
eerste prioriteit bij het begin van
zijn mandaat. “We zien dat
sommige suikerfabrieken grote
vooruitgang boeken bij het
opzetten van biomethanisatieeenheden. Wij willen niet dat deze
biogasproductie van de
boerderijen wordt verplaatst en dat
de bijbehorende groene
certificaten door industriëlen
worden ontvangen, want ze zijn
van ons”.

■

ACTUALITEIT EU
Europese isolgucoproductie kent
neerwaartse trend

Wederkerigheid en spiegelmaatregelen in het Europese handelsbeleid

De totale productie voor 2020-21 wordt geraamd op 562.000 ton,
ongeveer 40.000 ton minder dan de productie van het jaar ervoor. In
2017-18, het eerste jaar na het einde van de suikerquota, werd volgens
EU-gegevens 602.000 ton geproduceerd in de EU-28.
De stijging van de suikerprijzen in het afgelopen jaar heeft niet geleid
tot een productiegroei, aangezien ook de graanprijzen de hoogte
ingingen, waardoor de productiekosten zijn toegenomen.
Isoglucose wordt geproduceerd in elf van de 27 lidstaten, namelijk
Oostenrijk, België, Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland,
Polen, Portugal, Slowakije en Spanje. Bijna de helft van de
isoglucoseproductie van de EU komt uit Hongarije. Bulgarije, dat geen
bietsuikerfabriek heeft, is de op één na grootste producent in de EU.

■

In het kader van de besprekingen over wederkerigheid en
spiegelmaatregelen die in de komende maanden zullen plaatsvinden,
wil CIBE waarschuwen en onderstrepen dat er een groot risico bestaat
dat :
- Kwesties in verband met milieuduurzaamheid en verboden
bestrijdingsmiddelen/werkzame stoffen zullen beperkt blijven tot
voorstellen betreffende maximumwaarden voor residuen van
bepaalde werkzame stoffen in ingevoerde producten;
- De
versterking
van
duurzaamheidsbepalingen
in
vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) zal beperkt blijven tot
toekomstige FTA’s waarover wordt onderhandeld en niet tot reeds
gesloten FTA’s;
- In de ontbossingsverordening zou rietsuiker niet worden opgenomen
in de lijst van betrokken producten.

Bijgevolg vragen CIBE en haar leden om meer concrete veranderingen
en maatregelen:
- De noodzaak om de reeds gesloten preferentiële en bilaterale
overeenkomsten opnieuw te evalueren waarvoor het TSD-hoofdstuk,
wanneer het wordt geschrapt, te zwak is en niet langer overeenstemt
met de beleidsontwikkelingen van de EU;
- De noodzaak om verder te gaan dan de kwestie van de MRL’s en de
verzoeken om invoertoleranties voor bestrijdingsmiddelen die in de
EU niet langer zijn toegestaan, en het gebruik van deze werkzame
stoffen in de productiemethoden van de handelspartners aan te
pakken;
- De noodzaak om negatieve effecten op mensenrechten en milieu
effectief aan te pakken door middel van due diligence (gepaste
zorgvuldigheid) op het gebied van duurzaam ondernemen;
- De noodzaak rietsuiker op te nemen in de voorgestelde verordening
betreffende ontbossingsvrije producten.

■
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Congres IIRB: bietenonderzoek blijft pro-actief!
Het 78e congres van het Internationaal Instituut voor
Suikerbietonderzoek (IIRB) werd van 21 tot 23 juni
gehouden in Mons. Het congres, dat in samenwerking
met het KBIVB werd georganiseerd, markeerde de 90e
verjaardag van het IIRB en het KBIVB en bracht 320
deelnemers uit 20 landen samen: vertegenwoordigers
van onderzoeksinstellingen, universiteiten, planters
verenigingen, veredelingsbedrijven, suikerindustrie,
enz. Congresthema was de suikerbietteelt van morgen.

Klimaat- en milieu-uitdagingen

H

et congres werd geopend met de sessie «Kracht van de landbouw in
het licht van de klimaat- en milieu-uitdagingen», waarin het huidige
Belgische onderzoek naar de uitdagingen van de landbouw van morgen
werd toegelicht. Hoe kunnen we tot een duurzame en economisch
aanvaardbare landbouw komen? Er worden verschillende pistes
bestudeerd: een meer pro-actieve houding is nodig om de inputs te
verminderen, diversificatie van de teeltsystemen (b.v. intercropping van
peulgewassen) maakt een grotere biodiversiteit mogelijk, energie
productie via zonnepanelen op de akkers verbetert het inkomen per
hectare, het gebruik van alternatieve methoden voor de preventie
(rotaties, resistenties van rassen, onderzaai, intercropping) of de be
handeling (fysieke of biologische controles) van ziekten in evenwicht
met gewasbeschermingsmiddelen (GBM) maakt het mogelijk meer
rekening te houden met het gezondheids- en milieuaspect. Deze eerste
sessie werd afgesloten met een presentatie door het KBIVB van het
onderzoek dat in de 90 jaar van haar bestaan is verricht. Het KBIVB is een
van de oudste centra voor bietenonderzoek in Europa en heeft veel
onderzoek geïnitieerd!

van dergelijke behandelingen, of het nu gaat om insecticiden of
fungiciden, en ervaring en geheugen met betrekking tot ziekten en
plagen die bij vorige teelten en in ruimere zin in de regio werden
waargenomen.

Voorkomen en beperken van
vergelingsuitbraken

De bladvlekken van cercospora
kunnen in het veld met een camera
worden geteld (LITERAL).
waarover de onderzoekers beschikken! Zo kunnen cercosporiumvlekken
in het veld met een camera worden geteld (LITERAL). Cercosporiose kan
dan worden opgespoord met een multispectraal beeldvormingssysteem,
waardoor de ziekte sneller kan worden geïdentificeerd. Of het
FarmerSpace-systeem, dat een proefveld is waar deze digitale
technologieën worden geëvalueerd, met name op het gebied van
bladziekte- en onkruiddetectie.
Een andere studie die onze aandacht trok, vergeleek mechanisch
wieden met chemisch wieden. Naast de voordelen van mechanisch
wieden worden enkele negatieve aspecten, vooral op het milieu,
vergeten, zoals de hogere CO2-uitstoot, het hogere dieselverbruik en de
kosten. Wanneer we het hebben over het afschaffen van chemisch
wieden, is het dus interessant om de impact van de verschillende
technieken in hun geheel te vergelijken en niet alleen op het
milieuaspect van de chemische producten! Sanne Torfs van het KBIVB
kwam praten over het strooksgewijs sproeien in combinatie met
mechanische onkruidbestrijding, waardoor het gebruik van Conviso
kan worden beperkt.

Resistentieveredeling in suikerbieten

Aan het 78e IIRB-congres in Bergen namen ongeveer
320 deelnemers uit 20 landen deel.

Optimalisering van de groei van de
bietenteelt
Het tweede thema was de optimalisering van de gewasgroei. Er werden
verschillende onderzoeken voorgesteld, waaronder een studie naar het
belang van bodembedekkers voor de verbetering van de bodem
structuur en dus voor de bietengroei. Droogteresistentie belangrijk voor
de toekomst en één studie herinnerde ons eraan dat het soort ploeg, de
rassenkeuze en de bodembedekking doeltreffende oplossingen zijn. Uit
een andere, meer atypische studie over bladhoedanigheid bleek dat
lichtinterceptie een rol speelt bij de fotosynthese en de opbrengst, en
dat de bladarchitectuur van invloed kan zijn op het rendement.

Geavanceerde beheersmethoden
Vervolgens werden verschillende geavanceerde gewas
beheers
methoden gepresenteerd. In dit verband werden geavanceerde tech
nologieën voor gebruik in de bietenteelt voorgesteld: 3D-camera’s,
multispectrale beeldvorming en drones behoren tot de instrumenten
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De vierde sessie ging over resistentieveredeling in suikerbieten. Na de
beperking van de GBM is genetisch onderzoek op het gebied van
suikerbieten van belang om de ziekteresistentie te verbeteren. De
conclusie van de verschillende uiteenzettingen was dat de veredeling
moet worden versneld en dat het creëren van resistente rassen
waarschijnlijk de enige manier is om ziekten te bestrijden. Hiervoor
lijken «news breeding technics (NBT)» van cruciaal belang voor de
toekomst van de rassenselectie. Helaas zijn deze technieken in Europa
nog steeds verboden, maar veel sectoren werken eraan om dit te
veranderen.
Veredelingsbedrijven trachten via genetica de resistentie van rassen
tegen cercosporiose (multigene aanpak), aphanomyces en SBR (laagsuikergehaltesyndroom) te verbeteren. Ook zou de biologische
behandeling van zaden met micro-organismen deze beter bestand
maken tegen droogte en koude, en betere opbrengsten opleveren.

De gezondheid van bieten handhaven

Het laatste onderwerp, en waarschijnlijk een van de belangrijkste sinds
het verbod op neonicotinoïden (NNI), had betrekking op de combinatie
van benaderingen om uitbraken van virale vergeling te voorkomen en
te beperken. Het is duidelijk dat genetica niet zal volstaan om virale
vergeling te bestrijden! Daarom worden momenteel in veel landen
andere technieken uitgetest: zoals vruchtwisseling, intercropping
(haver), het gebruik van bladinsecticiden, biocontrole (microorganismen of natuurlijke producten), natuurlijke vijanden, enz. De
combinatie van verschillende benaderingen lijkt de enige oplossing te
zijn om de uitbraken te beperken. Genetisch onderzoek zal slechts een
gedeeltelijke oplossing bieden: er zijn te veel varianten en de evolutie
gaat zeer snel.
Het Verenigd-Koninkrijk heeft een model ontwikkeld om nauwkeurig
bladluizen te voorspellen. Dit model is in de afgelopen twintig jaar
ontwikkeld en laat toe te bepalen of zaden al dan niet moeten worden
behandeld! Afhankelijk van de voorspelde bladluisdruk staat de Britse
regering zaadbehandeling met NNI toe. Dit werd aanvaard na al de
schade als gevolg van virale vergeling in 2020.
In Frankrijk brengt het Flavie-project zaadbedrijven en deskundigen uit
de wetenschappelijke, agronomische en technische wereld samen. Het
doel is om snel een oplossing te vinden.
Naast deze mondelinge presentaties waren er meer dan 130 posters
beschikbaar voor raadpleging en onderzoekers stonden klaar om op al
onze vragen te antwoorden. Onder meer de KWS Beetrometer trok onze
aandacht. Met deze techniek kan het suikergehalte met behulp van
infrarood worden bepaald. Deze methode heeft het voordeel dat men
de bieten alleen maar hoeft te snijden en dat men de grafieken met de
rijkheidsspectra kan bewaren, zodat het staal niet «verloren» gaat zoals
bij de polarimetermethode. De nadelen zijn voornamelijk de kosten en
het feit dat de infraroodcurven elk jaar moeten worden gekalibreerd.
Het congres werd afgesloten met een rondleiding in het nieuwe Terraonderzoekscentrum van Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit van
Luik).
Concluderend kan worden gesteld dat dit congres zeer technisch blijft
en ons in staat stelt te zien waar het onderzoek zich op richt. De
weerbaarheid van suikerbieten tegen klimaatveranderingen, virale
vergeling, cercosporium, en alternatieven voor GBM blijven de centrale
thema’s van veel onderzoek. Ook technologische innovaties prikkelen
onze nieuwsgierigheid, maar welke daarvan zullen daadwerkelijk
haalbaar zijn op onze landbouwbedrijven?

■

De gezondheid van bieten behouden was het thema van de vijfde
sessie en uit verschillende studies blijkt dat bieten die resistent zijn
tegen bepaalde ziekten genetisch evolueren en minder resistent
worden. Dit is het geval voor cercosporiose, het rhizomaniavirus en
nematoden. Er wordt genetisch onderzoek verricht om deze mutaties te
begrijpen en er iets mee te doen. Bovendien blijft de controle van de
ziekte in het veld van essentieel belang: zo is in het Verenigd Koninkrijk
een waarschuwingssysteem voor het risico van cercosporium
ontwikkeld. In Nederland wordt, om de doelstelling van de «van boer
tot bord»-strategie te bereiken, het beginsel van «alleen indien nodig»
zaadbehandeling gehanteerd. Dit vereist kennis van de doeltreffendheid

Drones zijn een van de instrumenten die door onderzoekers
worden gebruikt voor veldmonitoring.

Areaal biologische bieten EU-27 stijgt aanzienlijk

ALLERLEI SUIKER
Mondiaal suikerverbruik vertraagt
Uit een rapport van de Rabobank blijkt dat de wereldwijde suikerconsumptie tussen 2011-12 en 2020-21 met 1 procent is toegenomen. In
dit rapport waarin het verbruik over de periode 2000-2021 wordt bekeken, zijn er twee trendlijnen: één voor de afgelopen tien jaar, met een
stijging van slechts 1 procent en een andere met een toename van 2,5
procent voor het decennium voordien.
Als men geen rekening houdt met de pandemieperiode, bedraagt de
toename van 2011-12 tot 2012-18, 1,3 procent. Dit is echter nog steeds
veel minder dan wat de markt in het verleden gewend was, namelijk
een stijging van ongeveer 2 procent per jaar.

■

Het met biologische bieten ingezaaide en/of geoogste areaal in de EU27 en in Zwitserland is voor 2021-22 opgelopen tot bijna 13.500 ha. Dit
betekent een toename met 2.700 ha, of 25 procent meer dan in 202021. In die periode bedroeg het biologische bietenareaal ongeveer 1
procent van het totale bietenareaal in de EU-27 of 1,4 miljoen hectare.
Zwitserland is in deze raming opgenomen omdat de meeste biologische
bieten die in de Zwitserse fabriek van Schweizer Zucker AG worden
verwerkt, in Duitsland worden geteeld. In 2021-22 werden de bieten (88
ha in Zwitserland en 1.233 ha in Duitsland) gecontracteerd door
Schweizer Zucker. De grootste toename wordt genoteerd voor
Oostenrijk, waar het areaal bijna is verdubbeld in vergelijking met 202021. In dat jaar hadden de Oostenrijkse landbouwers ongeveer 2.000 ha

ingezaaid, maar 1.000 ha diende te worden omgeploegd en met andere
gewassen worden bebouwd als gevolg van schade door de bietenkever.
In 2021-22 heeft de bietenkeverplaag slechts een klein deel van het
biologische bietenareaal getroffen. Zonder deze schade in Oostenrijk,
zou het Europese biologische bietenareaal in 2021-22 met ongeveer
1.700 ha (of 16%) zijn toegenomen ten opzichte van 2020-21.
Het aantal ondernemingen dat biologische bietsuiker produceert bleef
de afgelopen vier jaar ongewijzigd. Het gaat om Agrana, Nordzucker,
Cristal Union, Tereos, CoProB, Südzucker en Schweizer Zucker.

■

ISCAL - TS
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Interprofessionele Akkoorden campagne 2023 in volle voorbereiding
Juni is traditioneel de periode waarin de leden van de
Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen om
het voorbije werkjaar te evalueren en vooruit te blikken
op de nieuwe campagne.

Coco Vlaanderen - Iscal

C

oco Vlaanderen vzw vergaderde op 23 juni jl. ten huize van
afscheidnemend bestuurslid Guido Van Mieghem in Velzeke. Guido
startte zijn bestuurderscarrière begin de jaren 2000, net voor de
oprichting van Iscal Sugar, en herinnert zich vooral de zeer moeilijke
periode van de Europese herstructurering, waarbij minder rendabele
streken en kleine planters de suikerbietteelt werd ontnomen. Ook de
sluiting van de fabriek in Moerbeke was een harde noot om te kraken,
maar toch bleef hij zijn regio Kieldrecht-Moerbeke tot de dag van
vandaag, niettegenstaande de verre afstand tot Fontenoy (waar de
meeste vergaderingen plaatsvonden) en de latere onteigening van zijn
bedrijf in Doel, hardnekkig verdedigen. Guido was aanwezig in zowat
alle mogelijke overlegstructuren binnen onze organisatie. Zo trok hij
ook regelmatig op naar Brussel om er de rekeningen van de
participatievennootschap Sopabe te controleren. Niet alleen zijn luide
stem, maar vooral zijn visie op wat er gebeurde en stond te gebeuren,
deden het resultaat van gesprekken en voorstellen regelmatig in de
“juiste” richting kantelen.
Guido wordt in de meeste van zijn functies nu opgevolgd door Renaat
Fruytier, planter uit Moerbeke Waas. De vergadering dankte Guido van
harte voor de vele jaren inzet én dankte ook Renaat om in de voetsporen
van Guido te willen treden. Voorwaar geen gemakkelijke opdracht!
Verder evalueerde de Algemene Vergadering de situatie op de
suikermarkt en blikte zij, met het oog op de opstarting van de
onderhandelingen van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2023, terug
op de voorbije campagnes, in het bijzonder wat betreft de evolutie van
de productiekosten en het financieel resultaat dat de voorbije jaren kon
gerealiseerd worden. Met een gemiddeld resultaat voor de laatste vijf
jaar van zo’n 270 euro/ha (vóór belastingen) is het duidelijk dat dit zo
niet verder kan.

De campagne 2022 zal met quasi zekerheid een rendabel jaar worden,
maar voor de campagne 2023 blijft het koffiedik kijken hoe de suiker- en
energieprijzen verder zullen evolueren. Een eerste overleg had plaats op
1 juli, waar Iscal gedetailleerde voorstellen deed hoe zij het IPA 2023
zien. Half augustus zullen de planters hun voorstellen op tafel leggen.
Doel is klare wijn te kunnen schenken aan de planters tegen dat hun
uitzaaiintentie voor 2023 (begin oktober) wordt opgevraagd. Ter info:
Iscal kondigde aan de campagne te zullen starten op 14 september.

Verbond Suikerbietplanters - TS
De leden van de Algemene Vergadering van het Verbond
Suikerbietplanters vzw vergaderden op 30 juni jl. in Hasselt. Naast de
goedkeuring van de rekeningen 2021 en de begroting 2022,
evalueerden zij er het verloop en het resultaat van de ledenkringen van
Sopabe-T. Men noemde er de uitslag niet minder als een “historisch
moment” doordat de Belgische planters die bieten leveren aan TS/SZ
voortaan een rechtstreekse band hebben met de hoofdaandeelhouder
van SZ. Sopabe-T maakt nu deel uit van de Duitse planterscoöperatie
SZVG en zit er mee aan de bestuurderstafel!
Er werd verder ook stilgestaan bij de definitieve prijsvorming 2021 (zie
elders in deze Bietplanter), hoe deze juist tot stand kwam, bij de situatie
op de suikermarkt maar ook bij de vele contacten die er gelegd werden
met o.a. Duitse bestuurders van SZVG tijdens het CIBE-congres in
Gdansk en het IIRB-congres in Mons.
De onderhandelingen m.b.t. het IPA 2023 zijn intussen al in gang
getrokken en, niettegenstaande TS ook voor de campagne 2023 een
minimumprijs van 38 euro/ton (à 18° all-in) heeft aangekondigd, blijft
Coco Haspengouw ijveren voor een (meer) rendabele teelt.
In vergelijking met 2012 is het omzetcijfer/ha voor 2021 zo goed als
gehalveerd tot gemiddeld ± 2.400 euro. De verwachte omzet voor 2022
en 2023 zou (met de minimumprijs van 38 euro) tussen 3.000 en 3.300
euro kunnen liggen, maar de productiekosten zijn intussen gestegen
richting 3.000 euro/ha – de marge blijft (té) klein!

Guido in vol betoog, samen met echtgenote Lutgarde en
één van de kleinkinderen
Ook de hoogte van het voorschot, de prijstabel bij suikerprijzen tussen
420 en 550 euro, het zeer ingewikkelde “all-in” prijssysteem, de
pulpvergoeding, de buiten contractbieten, enz… blijven het voorwerp
van de lopende gesprekken. Beetje bij beetje is er duidelijk vooruitgang,
maar het zou gerust sneller én meer mogen zijn. Mocht het enkel en
alleen van onze vertegenwoordigers afhangen, dan was de klus reeds
lang geklaard!
Tot slot werd er uitgebreid aandacht besteed aan de doorgevoerde
verjonging van ons bestuursorgaan, aan de tijdige voorbereiding van
deze jongeren in het opnemen van functies in CBB, Coco Haspengouw
of als gesprekspartner bij diverse instanties en overheden en aan de
relatie van onze bestuurders met hun leden op het terrein zodat zij echt
kunnen overbrengen wat er onder de planters leeft. Het is duidelijk dat
er bij de nieuw verkozen jonge bestuursleden “goesting” aanwezig is om
de toekomst mee vorm te geven!
Eric Van Dijck
Secretaris

■

BIOBRANDSTOFFEN
Europese biobrandstoffenindustrie dringt aan op steun van de Commissie
Eind maart heeft de Commissie, geconfronteerd met de
vrees voor een voedsel- en energiecrisis na het uitbreken
van de oorlog in Oekraïne, een reeks verklaringen
afgelegd ten gunste van voedselzekerheid en energie
onafhankelijkheid in de EU. Anderzijds heeft zij zich
uitgesproken voor een verlaging van het bijmengings
percentage voor biobrandstoffen. Een standpunt dat
door de EU-biobrandstofketen wordt bekritiseerd.

Landbouwproductie verhogen

I

n haar mededeling over het veiligstellen van een toereikende
voedselvoorziening erkent de Europese Commissie het strategische
belang van de Europese landbouw en beveelt zij aan de productie te
verhogen, met name door gebruik te maken van braakgelegde grond.
De Commissie benadrukte ook dat de EU haar invoer van meststoffen en
diervoeders moet diversifiëren.

Hernieuwbare energiebronnen
ontwikkelen
Wat de vermindering van de energieafhankelijkheid van de EU betreft,
herinnerde de Commissie aan de dringende noodzaak om hernieuwbare
energiebronnen in de EU te ontwikkelen. Anderzijds was de Commissie
dubbelzinnig ten aanzien van het gebruik van biobrandstoffen in het
vervoer: zij sprak haar steun uit voor eventuele maatregelen van de
lidstaten om het gebruik van biobrandstofmengsels te beperken.
Deze steunverklaring voor minder biobrandstoffen in het transport is op
zijn minst verrassend te noemen, aangezien zij in strijd is met de steun
voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Vooral omdat

Aanbevelingen van de biobrandstofketen

- de opschorting van de bijmenging van biobrandstoffen dreigt te
leiden tot een toename van de vraag naar fossiele brandstoffen in
Europa, met hogere brandstofprijzen en een vertraging van de EUinvesteringen in de productie van biobrandstoffen, met inbegrip van
geavanceerde biobrandstoffen en biobrandstoffen op basis van afval.

De EU-biobrandstofketen, die de landbouwers en landbouwcoöperaties,
de plantaardige olieproductie, hernieuwbare ethanol en biodiesel
sectoren in Europa vertegenwoordigt, heeft onmiddellijk gereageerd. In
een gezamenlijke verklaring heeft de filière de EU-instellingen en de
belanghebbenden meegedeeld zich niet te kunnen vinden in de steun
van de Commissie voor acties van de lidstaten om het bijmengings
percentage van biobrandstoffen te verlagen.

De EU-biobrandstofketen blijft ernaar streven duurzame oplossingen te
bieden om de onafhankelijkheid van de EU op het gebied van energie,
levensmiddelen en diervoeders te vergroten, de Europese transport
sector koolstofvrij te maken, de Europese landbouwers te ondersteunen
en bij te dragen tot de langetermijnvisie van de EU om haar koolstof
neutraliteitsdoelstelling te bereiken.

De EU-biobrandstofketen is van oordeel dat de Commissie met het oog
op de doelstellingen voedselzekerheid, energieonafhankelijkheid en de
strijd tegen klimaatverandering rekening moet houden met nog andere
factoren:
- naast biobrandstoffen produceert de Europese biobrand
stoffen
industrie ook eiwitrijke levensmiddelen en diervoeders, wat bijdraagt
tot een grotere zelfvoorziening van Europa op voedselgebied;
- de vervanging van olie door duurzamere biobrandstoffen draagt bij
tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het
koolstofvrij maken van de Europese transportsector;
- gewassen en grondstoffen die voor de productie van biobrandstoffen
worden gebruikt, maken slechts een beperkt deel uit van de totale
beschikbaarheid van landbouwproducten in de EU. Door gebruik te
maken van braakgelegde grond en de binnenlandse aanvoer van
diervoeder in stand te houden, kan de Europese landbouw de
voedselzekerheid van de EU waarborgen;

Het aandeel biobrandstoffen (B7, E5 en E10) uit landbouwgewassen werd gelimiteerd

er tot dusver geen duidelijke aanwijzingen zijn dat sommige lidstaten
daadwerkelijk overwegen hun bijmengingspercentage voor biobrand
stoffen te verlagen.

■
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Nieuw systeem voor prijsbepaling bieten
bij Cosun

Canada: antidumpingrechten op invoer van
Europese suiker

Cosun bestudeert een nieuwe methode om de bietenprijs te bepalen
die meer gerelateerd is aan de suikerverkopen en de productiekosten
van de lopende campagne. Het systeem moet de bietentelers in staat
stellen sneller te profiteren van de ontwikkelingen op de suikermarkt.

In augustus vorig jaar had Canada besloten de zogenaamde
antidumpingrechten op de invoer van suiker uit de Europese Unie met
nog eens vijf jaar te verlengen. Oorspronkelijk (1995) werden deze
antidumpingrechten ingesteld omdat Europese suiker werd gesteund
door het quotasysteem. De EU-quota zijn weliswaar afgeschaft sinds
2017, maar in augustus 2021 werden de rechten toch verlengd. Canada
vreest nog steeds dat de Europese suikerexport nadelig kan zijn voor
zijn bietenfabriek in Alberta.

Momenteel wordt de bietenprijs vastgesteld op basis van een
minimumprijs en de verkopen van suiker en nevenproducten (pulp,
enz.) gerealiseerd in het voorgaande jaar. Dit systeem werkte naar
behoren in een stabiele marktsituatie, maar voldoet niet meer nu de
suikerprijzen steeds meer variëren. In het nieuwe systeem zal de
bietenprijs worden berekend op basis van de suikerresultaten van het
lopende jaar en, zoals vroeger, op basis van de resultaten van de
nevenproducten van het voorgaande jaar.
De minimumprijs voor 2022 wordt nog niet gewijzigd omdat deze is
vastgelegd in de leveringsvoorwaarden, maar Cosun zal het nieuwe
systeem toepassen in de leveringsvoorwaarden voor 2023. De prijs zal
in februari 2023 worden bekendgemaakt, vooruitlopend op het
resultaat op basis van de reeds gesloten suikercontracten. De kostprijs
van suiker zal dan gekend zijn en de contracten zullen grotendeels
vastliggen.

■

Cosun verlaagt zijn streefcijfers voor
rendementsverhoging
Een paar jaar geleden wilde Cosun tegen 2025 een nationale opbrengst
van 16,2 ton suiker per hectare bereiken. Vandaag zijn de
opbrengstdoelstellingen verlaagd tot 15,2 ton suiker per hectare. De
redenen hiervan zijn het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen,
vertraging bij de ontwikkeling van nieuwe rassen als gevolg van het
optreden van resistentie en ongunstige weersomstandigheden.
Voor dit jaar verwacht Cosun een gemiddelde opbrengst van 14,9 ton
suiker per hectare, wat meer is dan het meerjarig gemiddelde. De bieten
groeien sterk. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan het meerjarig
gemiddelde van 13,9 ton suiker. Het areaal steeg dit seizoen tot 83.700
hectare, een toename van 1,3 procent.

■
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Südzucker gaat goed van start in
het nieuwe boekjaar 2022/23
Op 7 juli heeft Südzucker AG goede cijfers bekend
gemaakt voor het eerste kwartaal van het boekjaar
2022-23 (1 maart 2021 tot 31 mei 2022). De Duitse
suikerfabrikant heeft zijn concernomzet met ongeveer
30% verhoogd en alle bedrijfsonderdelen hebben tot
deze stijging bijgedragen.

I

n het eerste kwartaal van het lopende boekjaar is het geconsolideerde
bedrijfsresultaat van de groep aanzienlijk gestegen tot 163 miljoen
euro (vorig jaar: 49). De onderdelen suiker, CropEnergies, zetmeel en
fruit droegen bij tot deze verbetering, terwijl het bedrijfsresultaat van
het segment speciale producten aanzienlijk daalde.

Suikersegment opnieuw in het groen
De omzet van het suikersegment is aanzienlijk gestegen tot 727 miljoen
euro (vorig jaar: 595), dankzij hogere verkoopvolumes en prijzen.
Met 1 miljoen euro (vorig jaar: -25), is het bedrijfsresultaat opnieuw licht
positief. De aanzienlijke stijging van de inkomsten werd tenietgedaan
door een even forse toename van de kosten voor grondstoffen, energie
en verpakking.
Het bietenareaal van het concern ligt in 2022 ongeveer 6 procent lager
dan in het voorgaande jaar, met een totaal van 330.000 hectare. De teelt
is goed begonnen, maar het weer is momenteel in bijna alle teelt
gebieden te droog.

Betere resultaten voor CropEnergies
De toename van volume en omzet heeft geleid tot een sterke stijging
van het bedrijfsresultaat tot 87 miljoen euro (vorig jaar: 15 miljoen). De
forse groei van de grondstof- en energiekosten werd meer dan

Deze verlenging werd door de Europese Unie aangevochten en tussen
oktober 2021 en januari 2022 werd door het Canada Border Services
Agency (CBSA) een onderzoek ingesteld. Hieruit blijkt dat wat de
specifieke antidumpingmaatregelen betreft, Cosun Beet Company de
enige exporteur is die het CBSA een volledig antwoord heeft gegeven.
Hierdoor zullen haar suikerexporten met ingang van 30 maart 2022 niet
langer aan antidumpingrechten worden onderworpen. Voor alle andere
exporteurs uit Denemarken, Duitsland, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten blijven de antidumpingrechten,
gelijk aan 180 procent van de exportprijs, ongewijzigd van kracht.

■

Mogelijke suikertekorten in Rusland
De suikerprijzen in Rusland zijn dit jaar met 46 procent gestegen, meldt
Reuters, en er dreigen plaatselijke suikertekorten te ontstaan omdat
grondstoffenhandelaren de suikerexport uit Rusland zijn gaan
omleiden, waardoor de binnenlandse prijzen verder de hoogte ingaan.
De westerse sancties die Rusland na de inval in Oekraïne werden
opgelegd, hebben ertoe geleid dat veel Russen voorraden suiker en
andere voedingsmiddelen aanleggen, wat de prijzen op de lokale
markten beïnvloedt.
Rusland is sinds 2016 mondiaal zelfvoorzienend geworden en
produceert ongeveer 6 miljoen ton suiker per jaar. De laatste twee
campagnes (2020-21 en 2021-22) zijn echter onder het gemiddelde
gebleven en Rusland heeft zijn suikervoorraden opgebruikt. De regering
heeft prijscontroles ingevoerd. In overleg met het ministerie van
Landbouw hebben de meeste fabrikanten besloten de prijzen tot en
met 31 juli 2022 vast te leggen op 47 roebel per kilo. De autoriteiten
hebben een vrijstelling van douanerechten ingesteld voor de invoer van
witte en bruine suiker voor een hoeveelheid van 300.000 ton voor suiker
uit de Euraziatische Economische Unie. Deze zone omvat Armenië, WitRusland, Kazachstan, Kirgizstan en Rusland.

■

Cosun vreest gastekort voor haar fabrieken
Zonder gasleveringen uit Rusland zou de Nederlandse regering zich
genoodzaakt kunnen zien een aantal van haar industrieën van het
aardgasnet af te sluiten. De Cosun-groep dringt erop aan dat een
uitzondering wordt gemaakt voor levensmiddelenproducenten als
essentiële sector. Een suikerfabriek moet koste wat het kost kunnen
blijven draaien en bieten kunnen niet een paar maanden op verwerking
wachten. Cosun oefent druk uit op Brussel en Den Haag. Tot dusver
heeft de Nederlandse regering nog geen standpunt ingenomen over de
gegarandeerde levering van aardgas tijdens de campagne.

■

Hergebruik van bietenproceswater in de
suikerfabriek van Tienen
In de suikerfabriek van Tienen wordt een groot deel van het
bietenproceswater hergebruikt in de fabriek. Het resterende water
wordt evenwel geloosd in de rivier de Gete. Voortaan gaat de Tiense
Suikerraffinaderij samenwerken met De Watergroep om het
bietenwater optimaal te hergebruiken met behulp van innovatieve
technieken.

Het is de bedoeling het gezuiverde restwater op te slaan in drie
bufferbekkens op de voormalige vliegbasis van Goetsenhoven
(gemeente Tienen). De Watergroep zal een nieuwe zuiverings
installatie bouwen om drinkwater te produceren of water dat ook
kan worden gebruikt voor de irrigatie van de aansluitende
landbouwterreinen en groenzones.
Dit project maakt deel uit van een groter project genaamd “De Tiense
Watervelden”, dat ook een energiepark en recreatiepark zal omvatten
in Goetsenhoven. Het officiële startschot werd op maandag 11 april
gegeven door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

■

gecompenseerd door de toename van de verkoop en de volumes. Het
uitzonderlijk goede bedrijfsresultaat is grotendeels te danken aan de
prijsdekkingen voor grondstoffen en energie, die werden afgesloten
vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voort
vloeiende sterke stijging van de grondstof- en energieprijzen. Het
positieve effect op de resultaten van deze vervroegde dekkings
activiteiten zal in de komende maanden echter aanzienlijk afnemen.

Vooruitzichten 2022-23

Stijgende kosten treffen de segmenten
speciale producten en fruit

Indien de oorlog in Oekraïne tijdelijk is en regionaal binnen de perken
blijft en indien de fysieke voorziening met energie en grondstoffen
veilig wordt gesteld en de doel- en toeleveringsmarkten in het boekjaar
2022-23 ten minste gedeeltelijk naar normalere omstandigheden
terugkeren, dan verwacht Südzucker een bedrijfsresultaat van het
concern tussen 400 en 500 miljoen euro tegenover 332 miljoen euro in
2021-22.

Het bedrijfsresultaat van het segment speciale producten is aanzienlijk
gedaald tot 30 miljoen euro (vorig jaar: 34 miljoen euro). Dit was
hoofdzakelijk te wijten aan het effect van de sterke stijging van de
grondstof-, verpakkings- en energiekosten, die slechts gedeeltelijk of
met vertraging kon worden doorberekend.
De inkomsten en het resultaat van de zetmeeldivisie waren aanzienlijk
hoger dan vorig jaar dankzij zeer goede verkoopopbrengsten, vooral in
de ethanolsector.
Ook de inkomsten van het fruitsegement waren aanzienlijk beter dan in
het voorgaande jaar met 361 miljoen euro (vorig jaar: 321 miljoen). De
inkomsten uit fruitbereidingen en vruchtensapconcentraten stegen
dankzij hogere prijzen. De hogere marges voor vruchtensapconcentraten
leidden tot een flinke stijging van de bijdrage tot het bedrijfsresultaat.
De volumes stegen matig en de hogere prijzen hebben de fors
toegenomen kosten meer dan gecompenseerd.

De prognose voor 2022-23 is een zeer moeilijke oefening. De oorlog in
Oekraïne heeft de reeds hoge volatiliteit op de doelmarkten en de
prijsstijgingen op de bevoorradingsmarkten nog doen toenemen. De
daaruit voortvloeiende economische en financiële gevolgen en de duur
van deze tijdelijke uitzonderlijke situatie zijn zeer moeilijk in te schatten.
Er zijn ook de risico’s verbonden aan de pandemie.

Südzucker verwacht dat het bedrijfsresultaat van het suikersegment
tussen 0 en 100 miljoen euro zal liggen. Voor het segment speciale
producten verwacht de onderneming een lichte stijging van het
bedrijfsresultaat. Het resultaat van het fruitsegment zou aanzienlijk
lager uitvallen dan vorig jaar, en dat van CropEnergies tussen 165 en
215 miljoen euro. In het zetmeelsegment verwacht Südzucker een
lichte stijging van de resultaten.

■

