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L’utilisation des bâches TOPTEX®
Le produit et son historique

La bâche TOPTEX® est un produit fabriqué par la Royal Ten Cate, société spécialisée 
dans différents produits dont les géotextiles. Cette société compte trois sites de pro-
duction et a son siège à Almelo aux Pays-Bas. Les bâches TOPTEX® sont fabriquées 
dans le site de production de Ten Cate Geosynthetics  en Autriche.

Photo 1. Bâche TOPTEX®  xée sur le tas de betteraves à l’aide de sacs remplis 
de betteraves et reliés par des liens

La bâche est une toile blanche en  bres de polypropylène, non tressées. Elle est donc 
perforée d’une multitude de petits trous de la taille d’une aiguille. Ces trous permettent 
une circulation de l’air entre les betteraves tout en limitant l’introduction de l’eau de 
pluie dans le tas.

L’objectif de la bâche est triple :
- réduire la tare terre,
- protéger les betteraves du gel et de la pluie,
- réduire la perte en sucre en cours de conservation.

Le TOPTEX® est importé en Belgique par la société PYPE sprl. Il est utilisé en Europe 
depuis 1990 et a été introduit en Belgique en 2000. Jusqu’à présent, le produit a été 
utilisé à faible échelle (0,2% de la surface betteravière sur base annuelle). Au cours 
de ces années, l’IRBAB a effectué quelques essais ponctuels en vue d’analyser l’im-
pact de ce type de bâche sur la réduction de la tare terre et l’aptitude à protéger les 
betteraves contre le gel.
Le nouveau régime sucre, les nouveaux barèmes concernant la tare terre, les ferme-
tures d’usines et l’allongement des campagnes ont suscité un regain d’intérêt pour ce 
type de produit.
Des accords interprofessionnels ont été conclus, dont certains éléments sont repris 
ci-dessous. Pour les termes précis de l’accord, se référer auprès de la CBB.
Pour la RAFFINERIE TIRLEMONTOISE
Le taux pivot de référence pour la tare terre est de 6 % pour les betteraves déterrées. 
Un malus de 10€ à la tonne de tare terre est appliqué pour une tare supérieure à ce 
niveau et un bonus équivalent pour une tare inférieure.
Pour les betteraves déterrées, le planteur reçoit 1€/tonne de betteraves nette s’il achè-
te des bâches TOPTEX® et couvre les betteraves qui sont ou seront mises en tas à 
partir du 15 novembre et à livrer après le 1e décembre. Les années suivantes le plan-

teur reçoit 0,50€/tonne de betteraves.
Pour les betteraves non-déterrées 2009 reste une année transitoire avec la possibilité 
d’utiliser soit le TOPTEX® avec l’indemnité, soit le plastique noir (distribué gratuite-
ment comme auparavant) mais sans indemnité de bâchage.
Si la Raf nerie Tirlemontoise devait émettre un avertissement gel pour les betteraves 
à livrer avant le 1e décembre, les betteraves couvertes avec le TOPTEX® béné cie-
ront également des indemnités mentionnées plus haut.
Pour ISCAL SUGAR
Le taux pivot de référence pour la tare terre est de 5,5 % pour les betteraves déter-
rées. Un malus de 10€ à la tonne de tare terre est appliqué pour une tare supérieure 
à ce niveau. Pour les betteraves livrées avant le 15 novembre et bâchées avec du 
TOPTEX® (sur base volontaire) le planteur reçoit 0.80€/tonne de betteraves. Pour des 
livraisons après le 15 novembre et bâchées avec du TOPTEX® (sur base volontaire) 
le planteur reçoit 1.10€/tonne de betteraves. Pour des betteraves bâchées (bâchage 
obligatoire avec du plastique ou du Toptex) après un avertissement de risque de gel 
par la sucrerie, le planteur reçoit 1,10€/tonne de betteraves 
Les indemnités de bâchage proposées actuellement par les sucreries sont destinées 
à couvrir les frais de bâchages mécanisés (voir plus loin).

Dimensions et couverture des tas

Les bâches commercialisées en Belgique ont une longueur de 16m et une largeur de 
9,80m et coûtent 120€. Elles permettent la couverture d’approximativement 80t de 
betteraves. Elles sont prévues pour des bâchages manuels. Elles sont bien adaptées 
pour des tas repris par des déterreurs qui ont des tables d’avalage de 8m. Dans ce 
cas, les 16m sont placés dans le sens de la longueur. Pour les tas (non-déterrés) qui 
ont une base plus large, les 16m doivent être placés dans le sens de la largeur. Si la 
bâche dépasse la base du tas, replier le surplus sur la base du tas. Ceci renforcera la 
protection à la base du tas.

Figure 1 . Positionnement des bâches TOPTEX® sur des tas confectionnés pour 
des déterreurs à table d’avalage ou à trémie d’attente ou pour des chargements 
directs à la grue.

 A la jointure entre deux bâches, il faut les superposer sur une largeur de 10 à 15cm. 
Il est conseillé de tenir compte de la direction des vents dominants pour que les rac-
cords entre bâches restent bien collés aux betteraves. On peut éventuellement relier 
les bâches entre elles en utilisant des liens (type colson).  
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Numéro spécial
Alvorens te worden verdeeld aan de planters en op de velden te worden 
gezaaid, ondergaat het zaad van industriële cichorei talrijke testen om een 
aantal parameters zoals kaliber, kieming en verzaaibaarheid te verifiëren. 
Deze laatste parameter wordt geëvalueerd door de Eenheid Machinisme en 
landbouwkundige Infrastructuur van het CRA-W, waardoor elk afwijkend 
gedrag van een zaadlot tijdens het zaaien wordt geïdentificeerd : regelma-
tigheid van de zaai, breuken, missers, dubbels, … 
De zaai van omhuld zaad wordt gesimuleerd met verschillende modellen 
van zaaimachines. Een testbank werd speciaal ontwikkeld om de verzaai-
baarheidsproeven uit te voeren. Ze bestaat uit een constructie waarop het 
zaaielement bevestigd wordt met zijn aandrijfsysteem en een meetinstru-
ment. De structuur is polyvalent en beschikt ook over een turbine en kan 
dus verschillende mechanische of pneumatische zaaielementen ontvangen. 
De electrische aandrijfmotor is uitgerust met een frequentieregelaar voor 
het instellen van de rotatiesnelheid van het zaaielement. Deze werd afge-
steld om normaal een afstand van 10 cm tussen de zaden te bereiken aan 
een theoretische snelheid van 4 km/u. 
 

Op de aandrijfketting zitten twee hoofdsensoren die enerzijds de rotaties-
nelheid van het zaaielement meten en anderzijds de uitwerptijd tussen 
twee zaden. Deze tweede sensor bestaat uit een gevoelige plaat (groene 
plaat op de figuur) waarop de zaden (blauw op de figuur) vallen tijdens 
hun uitwerping uit de zaaimachine. De sensor meet de tijd tussen twee 
pulsen. De metingen door de twee sensoren worden rechtstreeks gere-
gistreerd door de computer. Rekening houdend met een theoretische zaais-
nelheid van 4 km/u, kan de afstand tussen de zaden berekend worden. Na 
het vallen op de plaat worden de zaden gerecupereerd voor andere metin-
gen (uitzeven, tellen, …). 

Tijdens een proef worden ongeveer 1000 zaden gezaaid, hetgeen overeen-
komt met een afstand van 100 m op het veld. De zaaikwaliteit wordt over 
het algemeen geëvalueerd op 2 proeven (2000 zaden = 200 m) met 
behulp van volgende parameters : 
- Gemiddelde afstand tussen de zaden (cm) die het dichtst bij de 
theoretische afstand (10 cm) moet liggen. 
- Standaardafwijking van de afstanden tussen de zaden (cm) die zo 
klein mogelijk moet zijn, wat de regelmaat van de zaai kenmerkt. 
- Index van zaaikwaliteit (%) geeft het percentage zaad dat correct 
gezaaid is. Deze moet zo dicht mogelijk bij 100% liggen. 
- Index van dubbels (%) geeft het percentage uitgeworpen zaden op 
hetzelfde moment (dubbels). Deze moet zo dicht mogelijk bij 0% liggen. 
- Index van missers (%) geeft het percentage van ontbrekende zaden 
(missers). Deze moet eveneens zo dicht mogelijk bij 0% liggen. 
 
De resultaten worden eveneens voorgesteld in een grafiek, met op de X-as 
de afstandsklassen (bv. : zaden gezaaid op 9 tot 10 cm afstand) en op de 
Y-as het percentage zaden gezaaid op deze afstand. 
De eerste grafiek toont een bijna perfecte zaai : 
- de verdeling is gecentreerd op de gewenste afstand (± 10 cm) : de 
zaaikwaliteitsindex was 99% en de standaardafwijking van de afstanden 
was 0,3 cm; dit wijst op een zaai met goede afstand met een grote re-
gelmaat, 
- de indexen van missers (0,3%) en dubbels (0,8%) waren eveneens zeer 
laag, wat dus gaten in de zaai of de ontwikkeling van twee planten op de-
zelfde plaats voorkomt. 

Omhuld zaad van industriële cichorei onder de loep 

Bruno Huyghebaert (CRA-W), Barbara Manderyck (KBIVB-IRBAB) 
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De tweede grafiek toont een zaai van minder goede kwaliteit : 
- hoewel gecentreerd op de gewenste afstand (± 10 cm), was de verdeling 
zeer verspreid (standaardafwijking van de afstanden is 1,9 cm) en de 
zaaikwaliteitsindex was lager (86%); dit wijst op een zeer onregelmatige 
zaai, 
- de indexen van missers (8,5%) en dubbels (5,2%) waren uiterst hoog; 
dit zou een nadelige invloed kunnen hebben op de opbrengst van de teelt. 

 
Het breken is een ander fenomeen dat waargenomen kan worden tijdens 
de proeven. Het wordt veroorzaakt door een te broze omhulling, een speci-
fieke incompatibiliteit zaden/zaaimachine of slijtage van de zaaimachine 
zelf (selector, schijf, uitwerper, …). Om deze laatste mogelijkheid te con-
troleren, worden de zaadloten eveneens getest op een versleten zaaiele-
ment. 
 

Het doel van de verzaaibaarheidstest is om elk zaadlot te testen op ver-
schillende zaaimachines representatief voor de meest gebruikte zaaima-
chines. Zo worden afwijkingen (onregelmatige zaai, missers, dubbels, 
breuken) snel vastgesteld, wat toelaat te reageren vóór het aanleggen van 
de teelt. Deze specifieke testen maken deel uit van een algemene kwa-
liteitsdoelstelling om een goede inplanting van de teelt vanaf de zaai te 
verzekeren voor alle loonwerkers en planters. 
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Onkruidbestrijding in cichorei: nieuwigheden 
Barbara Manderyck (vzw KBIVB - IRBAB asbl) 

In de cichoreiteelt zijn er heel wat nieuwigheden op het vlak van onkruidbestrijding. Zo zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het vlak van de pro‐
ducten erkend  in de cichoreiteelt. Daarnaast  is er vrij recent een nieuw cichoreiras op de markt gekomen, Chrysolite, dat tolerant  is voor Safari, het enige 
sulfonylureum (ALS) herbicide erkend in de cichoreiteelt. Dit Chrysolite ras dat ontwikkeld  is door de veredelaar Florimond‐Desprez S.A. en de technologie 
die erin verwerkt  is kan de manier waarop we aan onkruidbestrijding doen  in de cichoreiteelt op een  indrukwekkende manier wijzigen. Maar met  iedere 
nieuwe technologie die zijn intrede doet zijn er naast poten�ële voordelen ook nieuwe uitdagingen en nieuwe poten�ële moeilijkheden. Om deze redenen 
dit ar�kel. We wensen u te informeren over wat we�elijk kan en mag qua onkruidbestrijding in cichoreiteelt en hoe het in de toekomst kan zijn.  

Belangrijke wijzigingen in erkenningen in de cichoreiteelt 
In  België  komt  er  veel melganzevoet  en melde  voor  in  de  streken waar  cichorei 
wordt geteeld. Het belangrijkste wapen om tegen melganzevoet en melde te strij‐
den is het inwerken van Bonalan voor de zaai van de cichorei. Bonalan is het enige 
product dat erkend  is  in België dat  zo goed werkt  tegen deze onkruiden, mits de 
inwerking  van dit product, dat  zeer  snel a�reekt onder  invloed  van  licht, met de 
nodige  zorg  gebeurt.  De  toepassing  van  Bonalan was  erkend  aan  een  dosis  van  
9 l/ha. 
Vanaf het teeltseizoen 2013 mag maar 8 l/ha Bonalan meer toegepast 
worden. 
Meer details over de erkenning van Bonalan en andere selec�eve herbiciden erkend 
in de cichoreiteelt kunt u vinden op de volgende pagina. Op deze pagina (ook  jaar‐
lijks  aangepast  te  vinden op de website  van het KBIVB)  zijn  alle  erkenningen  van 
herbiciden  zoals  vermeld op  Fytoweb op datum  van 7 maart 2013 overgenomen. 
Voor de meest actuele versie kan u steeds www.fytoweb.fgov.be raadplegen. 
Binnen  het  PVBC  (Programma  Voorlich�ng  Biet  Cichorei)  een  onderdeel  van  het 
KBIVB, is er ook een werkgroep Fyto cichorei ac�ef. Deze werkgroep id een samen‐
werking  tussen overheid,  industrie en planters en  zet  zich  in om  voor u de beste 
oplossingen aan te bieden wat betre� onkruidbestrijding in de cichoreiteelt. 
Zo werd er reeds meerdere jaren gewerkt aan het beproeven van de toepassing van 
C.I.P.C. in na‐opkomst om zo extra oplossingen te bieden tegen bingelkruid en mel‐
ganzevoet in na‐opkomst. 
Voor het seizoen 2013 is er een erkenning van C.I.P.C in na‐opkomstbehandelingen 
in  cichorei. De erkenning hee� een aantal beperkingen en  is niet geldig  voor alle 
producten op basis van chloorprofam. Momenteel is de erkenning enkel geldig voor 
het product Intruder, waarbij er slechts max. 4 toepassingen van max. 0.5l/ha toege‐
laten zijn  in na‐opkomst. Het product mag volgens de erkenning ook niet gemengd 
worden met andere producten. Er zal met alle partners van de groep Fyto cichorei, 
de overheid en de gewasbeschermingsrma’s samengewerkt worden om deze be‐
perkingen aan te passen. 
Een andere aanpassing aan de erkenningen  is voor de dosis Fron�er Elite, die mag 
gebruikt worden. De dosis was voorheen beperkt tot 1 l/ha. Vanaf het teeltseizoen 
2013 mag 1.4 l/ha Fron�er Elite gebruikt worden. Twee grassenmiddelen Aramo en 
Tanagra (eveneens van de rma BASF) zijn erkend in de cichoreiteelt. 
 
Als laatste herinneren wij u eraan dat de ac�eve stof asulam niet meer erkend is in 
Europa. In België mag geen Asulox  (en andere producten met asulam) 
meer gebruikt en verkocht worden in het teeltseizoen 2013. 
 
 
 

Zijn sulfonylureum of ALS tolerante cichoreirassen de toekomst? 
In  januari  2011  verscheen  in  de Bietplanter  reeds  een  ar�kel met  de  naam  “Een 
Druk proe�aar voor de cichoreiteelt!” waarin over de  toen nog nieuwe evolu�e  in 
de  cichoreiteelt, het op de markt  komen  van een  sulfonylureum  tolerante of ALS 
tolerante cichoreiras Chrysolite gesproken werd. U kan via deze link het ar�kel lezen 
op  onze  website:  h�p://www.irbab‐kbivb.be/nl/publica�ons/chicory/chicory/
index.php. 
In dit ar�kel is beschreven hoe dit ras en deze technologie ontwikkeld werd. Dit ras 
is tolerant aan Sulfonylurea herbiciden (SU), deze maken een grote groep herbiciden 
uit en ze werken tegen een brede waaier aan onkruiden. In België is Safari op basis 
van triusulfuron methyl het enige sulfonylureum herbicide dat  is toegelaten  in de 
cichoreiteelt, en het  is een onmisbaar onderdeel van de onkruidbestrijding. De SU 
maken deel uit van de ALS herbiciden, zij verhinderen de eiwitsynthese  in de plan‐
ten door het ALS enzyme (Aceto Lactase Synthase) in zijn werking te verstoren. An‐
dere teelten zoals de granen steunen, wat betre� hun onkruidbestrijding, ook sterk 
op ALS herbiciden. 
De mogelijke voordelen zijn duidelijk: een toleran�e van de cichorei kan de onkruid‐
bestrijding makkelijker maken doordat er met ALS herbiciden vroeger kan worden 
behandeld aan hogere dosissen zonder schade  te berokkenen aan de  teelt. Er zijn 
een aantal ALS herbiciden die niet selec�ef zijn voor klassieke cichorei die een inte‐
ressant werkingsspectrum hebben. Dit  zou een mogelijke oplossing  zijn  voor pro‐
bleemonkruiden, percelen en situa�es. Momenteel zijn er in België geen andere ALS 
herbiciden erkend in de cichoreiteelt en het werkingspectrum van Safari is niet vol‐
ledig genoeg om enkel Safari te gebruiken. 
Er zijn echter ook mogelijke nadelen. Bij het rooien van cichorei blijven steeds stuk‐
ken wortel  in het veld die opslag veroorzaken  in volgteelten zoals granen. Momen‐
teel zijn er onvoldoende herbiciden erkend  in de graanteelt  in België die de opslag 
van  ALS  tolerante  cichorei  goed  bestrijden. Alleen  producten  op  basis  van  groei‐
stoffen (o.a. uroxypyr) kunnen een bestrijdingseffect hebben maar omdat ze maar 
in een beperkte periode toegepast kunnen worden in de granen, is het te verwach‐
ten  effect  onvoldoende. Momenteel  kunt  u  enkel  het  rooien  van  uw  cichorei  zo 
goed mogelijk verzorgen om de opslag te beperken en werken met een aantal ge‐
deeltelijke oplossingen  ter bestrijding van de opslag  in granen. Andere  risico’s zijn 
mogelijke resisten�evorming in onkruiden door het eenzijdige gebruik van ALS her‐
biciden doorheen de rota�e. 
Dus vooraleer de voordelen van deze technologie te benu�en is het primordiaal dat 
antwoorden worden ontwikkeld op de vraag : hoe kunnen we deze technologie best 
toepassen om er op lange termijn de voordelen van te hebben? 
We werken er binnen het PVBC ac�ef aan om gepaste schema’s en oplossingen te 
ontwikkelen voor het probleem van opslag in volgteelten. 
Vooraleer dit gerealiseerd is, lijkt het ons niet aangewezen om deze rassen op grote 
schaal te telen. 




