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1. Klimatologisch overzicht 

Het klimatologisch jaar 2014 (Tabel 1) kan worden gekenmerkt door: 
- zeer hoge gemiddelde maandtemperaturen in januari, februari, maart en 
april en ook in september, oktober en november (Figuur 1), 
- een groot tekort aan neerslaghoeveelheid in maart, april en september, 
maar overvloediger dan de norm in juni, juli en augustus (Figuur 2), 
- een normale gemiddelde zonneschijnduur, maar een tekort in augustus. 
Over het algemeen wordt 2014 beschouwd als een « warm en vochtig » 
jaar. Het was het warmste jaar sinds 1833 met een gemiddelde tempera-
tuur van 11,9°C te Ukkel (norm: 10,5°C). 
Het klimatologisch jaar 2014 werd eveneens gekenmerkt door talrijke he-
vige onweders, soms zelfs vergezeld van wervelstormen (windsnelheden 
van meer dan 135 km/u) of verwoestende hagel. 
Het meest opvallend landbouwkundig kenmerk van het begin van het jaar 
was de bijna totale afwezigheid van vorst tijdens de winter 2013/2014. Er 
waren in totaal 6 dagen met (lichte) vorst voor de 3 wintermaanden 
(norm: 33,5 dagen te Ukkel). Dit heeft geleid tot een niet natuurlijke ver-
nietiging van de traditioneel vorstgevoelige groenbemesters. Dit gebrek 
aan vorst heeft talrijke landbouwers geconfronteerd met een vrij onver-
wachte situatie om hun groenbemesters chemisch en/of mechanisch te 
moeten vernietigen, soms zeer kort vóór het zaaien van de bieten. De 
werkzaamheden ter voorbereiding van de zaai werden hierdoor vaak 
« verstoord ». Talrijke velden werden te vroeg klaargelegd voor de zaai 
terwijl ze nog te vochtig waren. Dit heeft vaak geleid tot vervormingen van 
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- Bijna totale afwezigheid van vorst tijdens de winter 
2013/2014 en niet natuurlijke vernietiging van de traditio-
neel vorstgevoelige groenbemesters. Deze situatie heeft 
geleid tot een vaak moeilijk beheer van de groenbemesters 
vóór de implantatie van de bietenpercelen. 

- Gemiddelde temperaturen hoger tijdens de eerste vier en laatste 
vier maanden van het jaar. 2014 was het warmste jaar sinds 
1833 met een gemiddelde temperatuur van 11,9°C te Ukkel 
(norm: 10,5°C). Het werd ook gekenmerkt door talrijke en hevige 
onweders. 

- Relatief vroege (31 maart) 50%-zaaidatum (helft van de gezaaide 
oppervlakte). 

- Goede vegetatiestart, met uitzondering van een paar velden met 
late zaai met een dubbele opkomst. 

- Verbazend belangrijke aantastingen door valse meeldauw 
in de biet (Peronospora farinosa) vanaf juni. 

- Aanwezigheid van witziekte en roest vanaf begin juli. Cer-
cospora was sterker aanwezig vanaf augustus. Sommige 
rassen hebben opmerkelijk hun tolerantie voor cercospora aange-
toond. 

- Over het algemeen goede rooiomstandigheden, met een hoge 
wortelopbrengst vanaf het begin van de campagne. 

- De aanwezigheid van een agressieve stam van rhizomanie 
(variant « AYPR ») die de huidige resistentie omzeilt, werd 
voor de eerste keer waargenomen in België, gelukkig nog 
zeer geïsoleerd. 

- Frekwente aantastingen door rhizoctonia violetrot, waar-
genomen op het einde van het seizoen bij de rooi en in de 
bietenleveringen. 

- Frekwente aanvallen door woelmuizen die talrijke wortels, 
soms diep, uitgehold hebben op het einde van het seizoen. 

- Talrijke bietenhopen die te vroeg aangelegd werden ten 
opzichte van hun late leveringsdatum, vertoonden verrot-
tingen door bewaarschimmels. 

- Nationale record wortelopbrengst vastgesteld op 85,68 t/ha*), dit 
is ± 4,5 t/ha*) hoger dan het vorige record van 2011 (81,17 t/ha). 

- Suikergehalte van 17,19*) (nationaal gemiddelde), dat weinig evo-
lueerde gedurende de campagne. 

- Nationale record suikeropbrengst vastgesteld op 14,7 t/ha*), dit is 
op de eerste plaats, juist voor deze van 2011 (14,43 t/ha) en ho-
ger dan in 2009 (14,39 t/ha). 

- Dank zij de officiële rassenproeven van de Ministeries, aangelegd 
door het KBIVB, werden er 15 nieuwe rassen tolerant voor het 
bietencystenematode ingeschreven op de regionale catalogi in de-
cember 2014 (12 in 2013 en 2012; 10 in 2011). Tabel 1. Samenvatting van het klimatologisch jaar 2014, te Ukkel (bron: 

KMI) 

Januari Zeer zacht, wat zeer lichte vorst, enkele onweders en wer-
velstormen in het begin en op het einde van de maand 

Februari Zeer zacht, geen enkele vorstdag noch sneeuw te Ukkel 
Tweede warmste winter (na 2007) 

(Gemiddelde temperatuur: 6,3°C; norm: 3,6°C) 
Record van het minste vorstdagen voor de 3 wintermaanden 

(6 dagen; norm: 33,5 dagen) 
Maart Uitzonderlijk warm, droog en zonnig, doortochten van re-

gens in de laatste decade 
Record van het aantal dagen met een maximum tem-
peratuur hoger dan 20°C (5 dagen) 

April Warm, zeer droog, zeer zonnig, onweders op het einde van 
de maand 

Mei Fris en onstabiel in het begin van de maand, hevige onwe-
ders op het einde van de maand 

Juni Normaal, hevige onweders (met verwoestende hagel, vooral 
in Vlaanderen en Brussel) in het begin van de maand 

Juli Zeer regenachtig in het begin van de maand, zeer hevige 
onweders op het einde van de maand, met ernstige over-
stromingen in Brabant 

Augustus Zeer fris, zeer regenachtig, weinig zon, zeer hevige en talrij-
ke onweders vergezeld van wervelstormen 

Een van de 5 natste zomers sinds 1833 
September Zeer warm, droog, hevige onweders op het einde van de 

maand 
Oktober Zeer zacht, warm op het einde van de maand 
November Zeer zacht, weinig regen, geen vorst 
December Zacht, regenachtig, enkele keren nachtvorst op het einde 

van de maand 
Het warmste jaar te Ukkel sinds 1833: gemiddelde temperatuur: 

11,9°C (norm: 10,5°C) 
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de bieten met een meer bolvormige wortel, met meerdere secundaire wor-
tels in plaats van bieten met een gestroomlijnde vorm, met een enkele 
penwortel. 
Het voorjaar 2014 was bijna even warm en droog als het voorjaar 2011. 
Januari, februari, maart en april hadden een gemiddelde temperatuur die 
±3°C hoger lag dan hun respectievelijke norm. De zomer 2014 was daa-
rentegen bijzonder nat. De herfstmaanden (september, oktober en novem-
ber) waren eveneens veel warmer dan hun respectievelijke norm. 
De kenmerken van de 12 maanden van 2014 zijn samengevat in onders-
taande tabel. 
Algemeen heeft de groeiperiode van de bieten, van april tot oktober in 
2014 en voor Ukkel de volgende weersgegevens gekend: 
- een gemiddelde temperatuur van 15,4°C (dit is 3.300 graaddagen) 
(norm: 14,6°C, dit is 3.125 graaddagen). Ter herinnering, de jaren 2009 
en 2011 hadden in dezelfde periode een gemiddelde temperatuur van 1°C 
hoger dan de norm, 
- 496 mm neerslag (norm: 486 mm), met een belangrijk tekort aan neer-
slag in april en september en overdreven veel neerslag in juni, juli en au-
gustus, 
- 1.180 uren zonneschijn (norm: 1.184 uren), zeer weinig in augustus, 
waardoor het suikergehalte laag bleef. 

De groei van de bieten heeft geen bijzondere klimatologische stress ge-
kend in 2014, zelfs niet bij de hoge temperaturen (hittegolven) of een ge-
brek aan water. Al deze weersomstandigheden hebben de biet toegelaten 
om haar volledig opbrengstpotentieel te benutten. 
 
2. Evolutie van de uitzaai en bietenareaal 

De allereerste zaai is zeer vroeg begonnen, hetzij rond 07/03, en werd 
gestaag voortgezet tot het einde van de maand. De helft van de gezaaide 
oppervlakte (50%-zaaidatum) viel op 31/03, dit is 5 tot 10 dagen eerder 
dan de standaard. Doortochten van regen hebben vervolgens de zaai ver-
traagd. De zaaiperiode heeft zich aldus gespreid over twee maanden 
(laatste zaai rond 23/04) (Figuur 3). Het moeilijke beheer van de vernieti-
ging van de groenbemesters (vaak in bloem, of in zaad) en de toegan-
kelijkheid van de gronden, vooral in Vlaanderen waar de aanwezige 
groenbemesters lange tijd het vocht aan de oppervlakte gehouden hebben, 
zijn eveneens verantwoordelijk voor deze lange zaaiperiode. 
De onderkant van de bouwvoor van talrijke velden is lange tijd vochtig en 
zeer verdicht gebleven. Het klaarleggen van het zaaibed was moeilijk, met 
een oppervlak opgedroogd door de zon en een nog steeds zeer natte on-

dergrond, zonder structuur door de afwezigheid van wintervorst. Geduld 
was nodig in afwachting van een voldoende opdroging van de bouwlaag. 
Men moest daarna heel oppervlakkig werken in deze situaties. 

In 2014 bedroeg het bietenareaal 59.759 ha, dit is een daling van ±3,3% 
ten opzichte van 2013 (61.811 ha in 2013; 63.171 ha in 2012; 64.404 ha 
in 2011; 59.552 ha in 2010; 63.438 ha in 2009). 
De 50%-zaaidatum (helft van de oppervlakte gezaaid) viel in 2014 op 
31/03 (07/04 in 2013; 28/03 in 2012; 27/03 in 2011; 15/04 in 2010; 
05/04 in 2009). 
Sinds enkele jaren nu, werden er weinig velden herzaaid (± 90 ha). De 
belangrijkste oorzaken van herzaai in 2014 waren te wijten aan een op-
pervlakkige korstvorming en slechte opkomsten, schade door bosmuizen 
en ondergrondse insecten (emelten) en aan foutieve herbicidenbehandelin-
gen. 
 
3. Insecticidenbehandelingen en specifieke rassen 

De insecticidebescherming vanaf de zaai (insecticidebehandelingen in de 
zaadomhulling) werd bijna volledig veralgemeend met 99% van de be-
handelde loten in 2014 (98,8% in 2013; 98,5% in 2012; 98% in 2011; 
97% in 2010; 95% in 2009). 
 
Sinds 2009 worden de tolerante rhizomanierassen over het gehele bietena-
reaal gebruikt. 
Na het verminderen van het bietenareaal en het afschaffen in 2008 om 
bieten te zaaien op percelen vatbaar voor de ziekte, worden de dubbel to-
lerante rassen « rhizomanie - rhizoctonia » gebruikt op ± 9% van de op-
pervlakte in 2014 (8,5% in 2013 en 2012; 8% in 2011; 7,3% in 2010; 7% 
in 2009). 
Doordat het KBIVB elk jaar aandringt op het feit dat een aanzienlijk aantal 
velden besmet is met het bietencystenematode, werden de dubbel tole-
rante rassen « rhizomanie - cystenematode » meer gebruikt in 2014, dit is 
op ±24% van de oppervlakte (18% in 2013; 12% in 2012; 8% in 2011 en 
2010; 7% in 2009; 5,6% in 2008). 
Sinds 2011 bereikte het percentage gebruikte « geactiveerde » zaden bijna 
100% van de verkochte loten (99% in 2010; 90% in 2009). 
 
De resultaten van de zaadontledingen van de bieten die begin maart door 
het KBIVB werden bemonsterd in de suikerfabrieken (kiemtesten, 
éénkiemigheid en kaliber) werden vanaf midden maart op de website van 
het Instituut voorgesteld. Er wordt sinds enkele jaren een koude kiemtest 
(« cold-test ») uitgevoerd door het KBIVB. Deze beoordeelt beter de capa-
citeit en snelheid van kieming van de bietengenetica in semi-reële omstan-
digheden. 
Sinds 2007 en op vraag van SUBEL, controleert het KBIVB het gehalte aan 
actieve stoffen aanwezig in de omhulling van sommige zaadloten, gecom-
mercialiseerd via de suikerfabrieken. De analyses uitgevoerd in 2014 wa-
ren allen conform met het lastenboek van het gecommercialiseerd zaad in 
België. 
 
4. Opkomst en ontwikkeling van de bieten 

De zachte winter en de lichte afkoeling van de bouwvoor waren gunstig 
voor een snelle hervatting van de mineralisatie van de bodem. Er werden 
soms grote hoeveelheden minerale stikstof opgemeten in een aantal bo-
demprofielen (0-90 cm), geanalyseerd vanaf april in de proefplatforms van 
het KBIVB. De stijging van de hoeveelheid stikstof die natuurlijk gepro-
duceerd wordt door de mineralisatie van de bodem, tussen maart en april, 
kon in sommige gevallen worden gestimuleerd door de late inwerking van 
groenbemesters. De situaties van advies voor stikstofbemesting waren 
dientegevolge zeer variabel. 
 
De hoge temperaturen van april waren over het algemeen gunstig voor de 
percelen gezaaid in maart of begin april. De lichte nachtvorst, lokaal waar-
genomen op 25-26/03, heeft uiteindelijk geen verliezen veroorzaakt voor 
de zaai 10 dagen eerder of meer uitgevoerd. De opkomsten in deze velden 
waren bevredigend tot zeer bevredigend. 
De later gezaaide percelen hadden te lijden onder een watertekort waar-
genomen in maart en april (38 mm in totaal op 2 maanden te Ukkel, norm: 
121 mm). In deze percelen werden er dikwijls opkomsten in twee tijden 
waargenomen, als gevolg van het geleidelijk opdrogen van het zaaibed. 

Figuur 1. Evolutie van de maximale maandtemperaturen (in het rood), 
gemiddelde (in het groen) en minimale temperaturen (in het blauw) in 
2014 en de normale temperaturen (doorlopende lijnen) te Ukkel (bron: 
KMI). 

Figuur 2. Evolutie van de maandelijkse neerslag in 2014 (kolommen in 
het blauw) en normale neerslag (zwarte lijn) te Ukkel voor de periode 
1981-2010. De stippellijn is de oude standaard (bron: KMI). 

Figuur 3. Evolutie van het percentage gezaaide oppervlakte bieten tussen 
2005 en 2014. De zaaiperiode was zeer gespreid in 2014 (78 dagen, van 
07/03 tot 24/05). 
(bron: Landbouwkundige diensten van de suikerfabrieken). 
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De normale temperaturen van mei hebben de snelle evolutie van de bla-
dontwikkeling iets afgeremd. De zaaivoorsprong werd echter behouden, 
met een sluiten van de rijen van minstens 10 dagen vroeger. De vroeg ge-
zaaide percelen begonnen de rijen relatief vroeg te sluiten (vanaf 20/05) 
ten opzichte van de norm (vanaf 05-10/06). 
De som van de graaddagen (°GD) van april en mei bereikte in 2014 de 
waarde van 792 °GD, te Ukkel (615 °GD in 2013; 696 °GD in 2012; 882 °
GD in 2011; norm: 716 °GD), dit is 76 °GD meer dan de norm en 90 °GD 
minder dan het recordjaar 2011 (Figuur 4). 

2014 werd gekenmerkt door een laag aantal schieters of zelfs geen voor 
talrijke rassen. 
 
Hierdoor en zoals verwacht, toonde de eerste groeibemonstering 
uitgevoerd door de suikerfabrieken op 04/08 opbrengstniveau ’s ruim bo-
ven het gemiddelde, met een wortelopbrengst van 63,3 t/ha (gemiddelde 
2004-2013: 50,35 t/ha) en een suikergehalte van 14,91% (gemiddelde 
2004-2013: 14,93%). De suikeropbrengst op deze datum (9,4 t/ha) lag 
ver boven het gemiddelde 2004-2013 (7,56 t/ha). De bladproductie (61,7 
t/ha) in het begin van augustus was eveneens veel hoger dan het gemid-
delde van de laatste tien jaar (gemiddelde: 51,1 t/ha). 
De tweede bemonstering (18/08) toonde een goede vooruitgang van de 
suikeropbrengst gelijk aan 2,05 t/ha tijdens de afgelopen twee weken, dit 
is 147 kg suiker per dag en per hectare (2013: 159; 2012: 178; 2011: 149 
kg; 2010: 159 kg; gemiddelde 10 jaar: 146 kg/dag). De wortelopbrengst 
(73,2 t/ha) was veel hoger dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar 
(62,1 t/ha). Het suikergehalte (15,70%) toonde een normale vooruitgang. 
De suikeropbrengst (11,5 t/ha) bleef hoger dan de gemiddelde waarde (9,6 
t/ha). De bladproductie bleef stabiel (62,5 t/ha). 
De derde bemonstering (01/09) bevestigde de bijna lineaire toename van 
de suikeropbrengst, maar met een grotere toename in de tweede periode. 
De hevige regens in de tweede helft van augustus (97 mm te Ukkel tussen 
16/08 en 31/08) hebben geleid tot een sterke toename van de wortelop-
brengst (84,4 t/ha, dit is een recordwaarde in deze periode). Tijdens deze 
periode is het suikergehalte normaal geëvolueerd. De suikeropbrengst 
steeg aldus met 167 kg/dag tijdens de tweede helft. Zij bedroeg dus 13,8 
t/ha (Figuur 5). Men vermoedde dat de uiteindelijke suikeropbrengst hoger 
dan 14 t/ha zou bedragen en kort bij deze van de recordjaren 2011 en 
2009 zou liggen, voor zover de groeiomstandigheden gunstig bleven. 
 
Zoals weergegeven in figuur 5, heeft de evolutie van de suikeropbrengst, 
tussen midden augustus en begin september, een betere toename gekend 
dan in 2011 en 2009, om uiteindelijk een equivalente uiteindelijke suike-
ropbrengst te bereiken. 

5. Onkruidbestrijding 

Hoewel de onkruidbestrijding in de suikerbieten al bij al goed verliep in 
2014 was de start van het onkruidbestrijdingsseizoen niet altijd even een-
voudig. Door het ontbreken van winter, kon men her en der veronkruide 
winterakkers vinden met moeilijk te vernietigen grote kamille en mos-
terdplanten. Hierdoor diende men soms een extra werkgang in te voeren 
voor een kwalitatieve zaaibedbereiding en een goede, propere start van 
het onkruidbestrijdingsseizoen. Daarenboven verliep het uitzaaien landelijk 
gezien in verschillende fasen. Zo waren er regio’s waar het nog natter was, 
die bijgevolg nog meer problemen kenden om de groenbedekkers te ver-
nietigen en in te werken. Bij deze latere zaaitijdstippen (maand april) werd 
er in droge omstandigheden gezaaid, waardoor sommige velden tweewas-
sigheid vertoonden. In deze velden was het noodzakelijk om de eerste FAR 
tijdig te starten maar voldoende laag te doseren om geen gewasschade te 
veroorzaken. Door een normale meimaand die volgde, kende men toch een 
volledige opkomst op deze velden. 
Het over het algemeen genomen goede verloop van de onkruidbestrijding 
is te danken aan de afwezigheid van uitdrogende wind, zo waren er ook 
geen afgeharde onkruidplanten, en bijkomend had men in de maand mei 
op het goede moment vocht voor de bodemherbiciden. Door het vroeg 
zaaien werd het wel een lang seizoen, zeker ook voor de onkruidbes-
trijding. Het sluiten van de rijen duurde relatief gezien vrij lang aangezien 
door de ‘koelere’ meimaand de teeltvoorsprong die in maart - april was 
opgebouwd wat ingelopen werd en men evolueerde terug naar een norma-
lere situatie waardoor soms een extra onkruidbestrijding uitgevoerd moest 
worden. 
 
6. Gewasbeschermingsproblemen 

Tabel 2 toont het traditioneel overzicht van de belangrijkste elementen 
(vooral parasitaire) die de bietenteelt tijdens de afgelopen zes jaar hebben 
beïnvloed. Dank zij het bijna veralgemeende gebruik van behandeld zaad 
dat zeker de schade door parasieten die de bijzonder zachte winter van 
2013/2014 overleefden, heeft beperkt, kende 2014 over het algemeen wei-
nig problemen met parasitisme. De druk van de bladziekten was daarente-
gen wel groot. 
 
6.1. Parasitisme 

Waarschijnlijk door de droogte van maart en april en ondanks de in vele 
gevallen (soms zeer) late vernietiging van de groenbemesters, bleef de 
schade door slakken relatief beperkt in 2014. 
Afgezien van een paar gevallen, gold hetzelfde voor de aantastingen door 
bosmuizen die voldoende voedsel moeten gevonden hebben tijdens de 
zaai van de bieten, door de (zeer) late vernietiging van de groenbemes-
ters. 
Daarentegen werden er, door de zachte winter 2013/2014, talrijke aanval-
len van insecten waargenomen in het begin van de groeiperiode 
(miljoenpoten, bietenkevers, emelten, …). 
Na een paar koude nachten eind april, waren de aantastingen door 
Thripsen in het kiemblad - 2-bladstadium van de biet in bepaalde velden 
spectaculair (vervormde kiem- en jonge bladeren), maar uiteindelijk zon-
der reële economische schade aan de teelt. 
Met de terugkeer van de zachtere temperaturen werden er vluchten van 
aardvlooien waargenomen, maar met weinig impact op de velden waar 
behandeld zaad werd gebruikt. 
De allereerste zwarte bladluizen werden zeer vroeg maar sporadisch 
waargenomen, rond midden april op bieten in het 2-bladstadium. De kolo-
nies die daarna werden waargenomen en opnieuw in de zomer, zijn op na-
tuurlijke manier afgenomen door de activiteit van nuttige insecten 
(lieveheersbeestjes, …) en parasitaire schimmels. In de velden behandeld 
bij de zaai werd er door het KBIVB geen behandeling aanbevolen. 
Vanaf begin mei werden sporadisch groene bladluizen waargenomen, 
maar steeds in lage aantallen. 
De insecticidebehandelingen gebruikt aan lage dosissen in de zaadomhul-
ling hebben de gevolgen van deze verschillende aantastingen beperkt. In 
dit geval werd geen enkele insecticidebehandeling aanbevolen door het 
KBIVB voor deze verschillende situaties. 
De nuttige insecten (lieveheersbeestjes, …) waren eveneens zeer actief 
tijdens deze periode. 
 
In augustus werden enkele haarden van virale vergelingsziekte waargeno-
men in de bij de zaai niet behandelde velden. Deze virale ziekte is nog 
steeds aanwezig in het milieu van de bietenteelt. Het gebruik van zaad be-
handeld met een insecticide blijft de meest efficiënte manier om deze 
ziekte, overgedragen door bladluizen en bijzonder schadelijk voor de teelt, 
te bestrijden. 
 
Rupsen van de gamma-uil (Autographa gamma) en de aanwezigheid van 
larven van de bietenvlieg werden zeer weinig waargenomen in 2014. Va-
naf eind augustus tot begin oktober werden er echter nieuwe generaties 
van de gamma-uil waargenomen, zonder economische schade aan de teelt. 
 
De schade door klein wild was significant tijdens de groeiperiode. Bij de 
rooi werd daarentegen in talrijke bietenvelden (en ook op wortels) soms 
(zeer) belangrijke vraatschade door knaagdieren waargenomen (in het 
bijzonder de woelmuis, Arvalis terrestris, die de bieten onder de grond af-
knaagt en de veldmuis , Microtus Arvalis, die eerder aan de hals boven de 
grond knaagt). Talrijke bieten werden vaak gedeeltelijk of diep uitgevreten. 
Deze schade kan in verband gebracht worden met cyclische groeiver-

Figuur 5. Evolutie van de bruto suikeropbrengst (kg/ha) in augustus en 
september en uiteindelijk opbrengstniveau, van 2004 tot 2014 (zwarte 
curve: gemiddelde van de laatste tien jaar) (bron: Landbouwkundige 
diensten van de suikerfabrieken). 

Figuur 4. Evolutie van de som van de dagtemperaturen (graaddagen, ver-
ticale as) tussen 01/04 en 30/06 (horizontale as) voor 2011, 2013, 2014 
en norm te Ukkel (bron: KMI). 
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schijnselen van de populatie waarvan de duur varieert van 3 tot 5 jaar, 
gecombineerd met de afwezigheid van vorst tijdens de winter 2013/2014 
(geen vernietiging van de groenbemesters die dan worden gebruikt als 
schuilplaatsen) en de verminderde grondbewerking die de leefomgeving 
van deze kleine knaagdieren bestendigt. Een eenvoudige en effectieve con-
trole van deze populaties van knaagdieren is het bevorderen van de na-
tuurlijke predatie door roofvogels door het plaatsen van nestkasten in de 
boerderijen en zitstokken van waarop de vogels de omliggende fauna kun-
nen observeren. 
 
6.2. Nematoden 

Zoals gewoonlijk en ondanks het koude weer, was rond eind mei en het 
begin van juni de aanwezigheid van cysten van het bietencystene-
matode zichtbaar op de jonge haarwortels in de aangetaste velden. 
Door het succesvolle beheer van rhizomanie (resistente rassen) en de pla-
gen tijdens de eerste weken van ontwikkeling (zaadbehandelingen), is het 
bietencystenematode op dit moment de meest verontrustende parasiet in 
de biet geworden. De selectiehuizen zijn zich steeds meer bewust van de 
impact van deze parasiet op de bietenopbrengsten. Er worden meer en 
meer rassen voorgesteld tolerant voor het cystenematode. Deze rassen 
vertonen nu opbrengsten gelijk aan of hoger dan de klassieke rassen 
(tolerant voor enkel rhizomanie), in gronden niet besmet door het nema-
tode. Dank zij de officiële rassenproeven van de Ministeries, aangelegd 
door het KBIVB, werden 15 nieuwe rassen tolerant voor het bietencystene-
matode ingeschreven op de regionale catalogi in december 2014 (12 in 
2013 en 2012; 10 in 2011). 
 
Er werd weinig schade door het stengelaaltje waargenomen bij de rooi in 
2014. 
 
6.3. Bladschimmelziekten 

Over het algemeen was de ziektedruk in 2014 aanzienlijk. De eerste 
bladziekten zijn verschenen in de eerste decade van juli 2014, dit is vroe-
ger dan de normale periode (Figuur 6). Vooral witziekte en roest werden 
begin juli waargenomen in de waarnemingsvelden van het KBIVB en heb-
ben zich vervolgens algemeen verspreid. Cercospora en ramularia waren 
op dat moment minder frekwent aanwezig. Vanaf begin augustus werden 
beide ziekten frequenter en belangrijker. Zij waren vooral aanwezig in de 
velden waar geen behandeling was uitgevoerd. Cercospora en/of ramularia 
konden ook aanwezig zijn wanneer de behandeling te vroeg (zonder herha-
ling), hetzij te laat voor de herhalingsbehandeling wanneer de drempel 
voor de tweede behandeling was bereikt. Cercospora kon intensiever wor-
den waargenomen afhankelijk van de voorbereiding van de grond 
(ploegloos) of in velden grenzend aan naburige velden die in de voor-
gaande jaren besmet waren en ploegloos klaargelegd. De inwerking door 
omploegen van bladeren van door cercospora besmette bieten en een rota-
tie van minstens 3 jaar beperken sterk het risico van besmetting door deze 
ziekte. 
 
De rastolerantie voor cercospora was dit jaar bijzonder uitgesproken. Som-
mige rassen, onbehandeld of één keer behandeld, vertoonden weinig 
symptomen op het einde van het seizoen. Het gebladerte van andere ras-
sen was sterk aangetast door cercospora, soms ondanks twee behandelin-
gen uitgevoerd op de juiste datum. 
De behandelingsdrempel tegen één of andere van deze ziekten werd be-
reikt op 28/07, in 50% van de velden van het netwerk van waar-
nemingsvelden van het KBIVB (de behandelingsdrempel op 50% werd be-
reikt op 26/08 in 2013; op 07/08 in 2012; op 24/08 in 2011; op 28/08 in 
2010; op 11/08 in 2009). In 2014, had 100% van de waarnemingsvelden 
de eerste behandelingsdrempel bereikt (Figuur 6). 
In de proeven van het Instituut uitgevoerd in 2014 en in de praktijk, 
afhankelijk van de eerste behandeling, was in meerdere situaties een 
tweede behandeling nodig, afhankelijk van de intensiteit van de ziekte, de 
rassenkeuze en de rooidatum. Een tweede behandeling was geen algemene 
strekking. 

 

6.4. Andere ziekten 

Zoals elk jaar werd de bladvlekkenziekte (veroorzaakt door de bacterie 
Pseudomonas) waargenomen na de doorgangen van hagel en onweders, 
dit is rond begin juni en eveneens midden juli. Bij deze gelegenheid wor-
den elk jaar de verschillen in gevoeligheid tussen de genetische lijnen 
waargenomen door het KBIVB, met vaak zeer variabele symptomen. Er is 
geen fungicidebehandeling nodig tegen deze secundaire ziekte, zonder 
gevolgen voor de uiteindelijke opbrengst. 
 
Vanaf einde mei (geschatte aanwezigheid in 5 tot 10% van de velden) wer-
den ongewoon zware aantastingen door valse meeldauw (Peronospora 
farinosa) waargenomen in talrijke velden (Figuur 7). Deze ziekte is tradi-
tioneel anekdotisch. Zij wordt elk jaar waargenomen in enkele velden en 
alleen op enkele planten. De in 2014 aangetaste zones konden oplopen tot 
meerdere tientallen m². De aangetaste bieten vertoonden bijna allemaal 
hartbladeren met een blauwgrijze dons. Deze bladeren zijn dan omgekruld 
en zwart geworden (typisch symptoom). Vervolgens kon men belangrijke 
vergelingen zien op de oudere bladeren (symptoom gemeld in geval van 
zeer sterke aantastingen). Deze symptomen konden nog steeds waargeno-
men worden tot in oktober, in de getroffen zones. De meerderheid van de 
licht aangetaste velden kon een bijna normale groei hervatten. De meest 
aangetaste planten konden bij de rooi nog onvolgroeide hartbladeren ver-
tonen, bedekt met een zwartachtig dons. Er werd geen verotting van de 
wortelhals of wortelrot gemeld. Enkele proefvelden van het KBIVB ernstig 
aangetast door deze ziekte, hebben tot 30% suikeropbrengst verloren. Het 
suikergehalte is in sommige gevallen gedaald tot onder de 13%. Volgens 
de waarnemingen van het KBIVB vertoonden op een totaal van 93 rassen, 
minstens 2/3 van de rassen symptomen van aantastingen door valse meel-
dauw. 
Gezien deze omstandigheden, en gezien er geen curatieve fungicidebehan-
deling tegen deze ziekte is, heeft het KBIVB actief meegewerkt met het 
FOD Voksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor 
het bekomen van een gebruiksvergunning van 120 dagen van het fungicide 
APRON (actieve stof: metalaxyl-M) in de zaadomhulling van de bieten om 
een mogelijke nieuwe aantasting van valse meeldauw in 2015 te bestrijden 
(mededeling FOD van 28/11/2014). 
Deze besmettingen houden zeker verband met de klimatologische omstan-
digheden van het jaar en de winter 2013/2014. Een soortgelijke aanval, 
eveneens verband houdend met de weersomstandigheden van het jaar en 
de voorgaande winter, werd eerder door het KBIVB vermeld, maar dat was 
in 1949! In die periode werd valse meeldauw nog regelmatig waargenomen 
tijdens de jaren die volgden op deze sterke aantasting (hoger inoculum 
potentieel). 

Aantastingen door rhizoctonia bruinwortelrot werden in 2014 waar-
genomen in de gronden met slechte structuur en gevoelig voor de ziekte. 
 
Net als in de afgelopen jaren, tijdens een bijzonder zachte herfst, werd 
Rhizoctonia violetwortelrot, dat op het einde van het seizoen verschijnt, 
in 2014 in verschillende gronden waargenomen op het einde van de cam-
pagne en tijdens het aanleggen van de bietenhopen. Deze ziekte treedt 
vaak (en helaas) op in goed onderhouden gronden (regelmatige input van 
organische stoffen en kalkbemesting). Wij herhalen dat de rassen tolerant 
voor rhizoctonia bruinwortelrot helemaal niet tolerant zijn voor verrotting 
veroorzaakt door rhizoctonia violetrot. 
 
De oppervlakkige verrottingen veroorzaakt door Aphanomyces werden 
weinig waargenomen in 2014. 
 
 

Figuur 7. In 2014 werden ongewone aantastingen door valse meeldauw 
(Peronospora farinosa) waargenomen. Deze aantastingen zijn waarschijn-
lijk het gevolg van de klimatologische omstandigheden van het jaar. 

Figuur 6. Evolutie van het percentage waarnemingsvelden van het KBIVB 
die de drempel voor behandeling (T1) en voor herhaling (T2) bereikt heb-
ben in de zomer (juli-augustus), tussen 2009 en 2014. 
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De ziekte van « kleine gele vlekken », veroorzaakt door een schimmel 
van het type Stemphylium sp. werd in 2014 waargenomen in enkele vel-
den. Deze ziekte heeft in sommige jaren geleid tot aanzienlijke op-
brengstverliezen in percelen in Nederland. 
 
In 2014 werd de aanwezigheid van een agressieve stam van rhizomanie 
waargenomen voor de eerste keer met behulp van de “Clinique de Plantes” 
te Louvain-la-Neuve. Deze variant « AYPR » van het virus heeft de mo-
gelijkheid om de resistentie rz1 aanwezig in onze bietenrassen te omzeilen. 
Twee positieve velden werden geïdentificeerd in de streek van Estinnes. 
Een zorgvuldige controle van de situatie zal worden uitgevoerd in 2015 
door de KBIVB en dubbel-resistente rassen zullen worden geëvalueerd. 
 
7. De bietencampagne 

De fabrieken hebben hun recepties geopend vanaf 10/09 bij de Tiense 
Suikerraffinaderij en op 29/09 bij ISCAL Sugar, dit is op een gemiddelde 
datum (14-16/09) sinds 2008 (behalve in 2011: 05/09). Zij werden geslo-
ten op 12/01 bij de Tiense Suikerraffinaderij en op 18/01 bij ISCAL Sugar. 
De nationale duur van de campagne was 120 dagen*) in 2014 (112 dagen 
in 2013; 115 dagen in 2012; 132 dagen in 2011; 115 in 2010; 128 in 
2009). 
 
Zoals verwacht bij de derde bemonstering uitgevoerd door de suikerfabrie-
ken begin september, vertoonden de eerste leveringen reeds een bijzonder 
hoge wortelopbrengst. Deze bereikte reeds 100 t/ha in sommige proefvel-
den van het KBIVB gerooid midden september. Deze hoge opbrengsten 
werden verkregen met stikstofbemestingsdosissen opgemaakt op basis van 
de theoretische module van het KBIVB. Zij kwamen overeen met de klas-
sieke dosissen. Dit toont dat het niet nodig is om de door dit advies voo-
ropgestelde dosis te verhogen om hogere opbrengsten te bekomen. 
 
Het begin van de campagne werd gekenmerkt door hevige lokale onweders 
tijdens de tweede decade van september, maar september was in zijn 
geheel bijzonder droog. 
De regenval was regelmatiger in oktober en november maar minder 
overvloedig dan de norm. Hij heeft de rooiwerkzaamheden tijdens deze 
periode niet echt vertraagd. 
De bijzonder zachte temperaturen van de tweede helft van oktober 
(gemiddeld 13°C te Ukkel tussen 15/10 en 31/10), de lage hoeveelheid 
neerslag en de toegankelijkheid van de gronden (en de belangrijke ver-
wachte overdracht van bieten voor 2015) hebben talrijke bietentelers ges-
timuleerd om hun bietenpercelen vroeger dan gepland te rooien om er win-
tertarwe of andere wintergranen te zaaien. Volgens het leveringsschema 
zijn sommige van deze bietenhopen aan de rand van het veld gebleven tot 
in december. Deze hopen vertoonden hetzij belangrijke bladhergroei, hetzij 
een begin van verrotting door bewaarschimmels. De bewaardrempel uitge-
drukt in graaddagen zoals aanbevolen door het KBIVB (300 graaddagen) 
was in deze gevallen ruim overschreden (Figuur 8). 
Opgemaakt aan een drempel van 300 graaddagen, werden de bewaartijden 
op lange termijn in de proeven van het KBIVB iets ingekort als gevolg van 
het zachte weer van november en van begin december (norm: rooi op 
±15/11: 300 graaddagen bereikt op ±15/01). 

De bieten bestemd voor late leveringen (langdurige bewaring) kon-
den dus niet gerooid worden op het einde van oktober omdat het 
nog veel te warm was op dat moment! 
 
De laatste dagen van december kenden twee nachten (28/12 en 29/12) 
met temperaturen die tijdelijk gedaald zijn tot -5°c of -7°C (of -10°C), 
naargelang de streek. Deze zeer korte periode van vorst en de afwezigheid 
van polaire wind vergden geen algemeen advies van bijkomende afdekking 
tegen de vorst voor de hopen die reeds afgedekt waren met Toptex. Bij 
deze gelegenheid werd door ISCAL Sugar een bericht uitgegeven voor ver-
plichte afdekking met enkel Toptex dekzeilen. In de streken waar de vorst 
zo hevig was, kon men zeer veel bevroren bieten waarnemen in de (delen 
van) hopen niet afgedekt met Toptex. Afhankelijk van de situatie konden 
enkele bevroren bieten waargenomen worden in de oppervlakkige lagen 
van de hopen afgedekt met Toptex. 
 
De sneeuw heeft geen echte problemen van levering veroorzaakt in 2014. 
In 2014 waren er 4 dagen met sneeuw, te Ukkel (0 in 2013; 5 in 2012 en 
2011; 23 in 2010; norm: 3,8 dagen). 
 
Het tempo van de leveringen aan de suikerfabrieken werd op geen enkel 
moment vertraagd. De laatste rooiingen uitgevoerd na 15/11 gebeurden in 
soms erg natte omstandigheden. 
 
Na de belangrijke doortochten van regen waargenomen sinds midden no-
vember en in december, bleek het gebruik van Toptex dekzeilen voor het 
ventileren van de hopen terwijl de accumulatie van regenwater beperkt 
blijft en bedoeld voor het verlagen van de grondtarra, opnieuw zeer nuttig. 
Hierdoor en dankzij het veralgemeende gebruikt van reinigers met op-
nametafel (90% bij ISCAL Sugar, 75% bij Tiense Suikerraffinaderij) bleef 
de grondtarra over het algemeen laag gedurende de hele campagne. Zij 
nam echter toe vanaf november en overschreed het nationaal niveau met 
6%. 
 
De nationale grondtarra bedroeg 6,22%*) in 2014 (7,77 in 2013; 8,44 in 
2012; 5,50 in 2011; 9,37 in 2010; 7,21 in 2009). De totale nationale tarra 
bedroeg 14,05%*) in 2014 (14,36 in 2013; 15,94 in 2012; 12,33 in 2011; 
16,24 in 2010; 13,69 in 2009). 
 
8. Nationale opbrengsten 

Het klimatologisch jaar 2014 was zeer gunstig voor talrijke teelten. Het 
zachte weer van de maanden maart, april, september, oktober en novem-
ber heeft de biet toegelaten om haar volledig opbrengstpotentieel te be-
nutten. Het productiepotentieel van de genetica die momenteel worden 
voorgesteld door de selectiehuizen, in combinatie met zeer verfijnde 
teelttechnieken, de keuze van de gronden en de know-how van de bieten-
telers, zijn ook elementen die het potentieel en de concurrentiepositie van 
de biet op een hoog niveau houden, met inachtneming van de milieubepa-
lingen. 
 
De in 2014 bereikte nationale opbrengstniveau ‘s zijn uiteindelijk hoger dan 
deze van de recordjaren 2011 en 2009. Sommige zijn veel hoger dan theo-
retisch verwachte opbrengsten, die berekend worden op basis van de ten-
dens van de laatste tien jaar, te weten: 
- wortelopbrengst: 85,685 t/ha*) (76,78 in 2013; 72,58 in 2012; 81,17 in 
2011; 73,25 in 2010; 77,14 in 2009) (theoretisch verwachte wortelop-
brengst in 2014: 78,87 t/ha). 
- gemiddeld suikergehalte: 17,19%*) (17,74 in 2013; 18,02 in 2012; 17,80 
in 2011; 17,14 in 2010; 18,66 in 2009) (theoretisch verwacht bruto suiker-
gehalte in 2014: 18,09 %). 
- gepolariseerde suikeropbrengst: 14,727 t/ha*) (13,62 in 2013; 13,07 in 
2012; 14,43 in 2011; 12,55 in 2010; 14,39 in 2009) (theoretisch ver-
wachte bruto suikeropbrengst in 2014: 14,34 t/ha). 
 
De nationale wortelopbrengst teruggebracht op 16% suiker, bedroeg 
92,05 t/ha*) in 2014 (85,13 in 2013; 81,73 in 2012; 90,17 in 2011; 78,48 
in 2010; 89,96 in 2009). 
 
*) waarden vastgesteld op 15/01/2015, dit wil zeggen bijna definitief 
 
 
Dankwoord 

Dit artikel werd opgesteld op basis van de waarnemingen uitgevoerd in de 
waarnemingsvelden en proefpercelen van het KBIVB in 2014. Wij wensen 
de sector Biet-Suiker (CBB en SUBEL) die het Instituut medefinancieren, te 
danken. Wij danken eveneens de Ministeries van de Vlaamse Regio en de 
Waalse Regio die onder andere het Programma Vulgarisatie Biet Cichorei 
(PVBC) en het netwerk van waarnemingsvelden in bieten en cichorei mede 
financieren. Zonder ook de andere sectoren niet te vergeten (Semzabel en 
andere ondernemingen), danken wij het personeel van PIBO (Tongeren) en 
CPL Végémar (Waremme), alsook de talrijke landbouwers, landbouwkundi-
gen van de suikerfabrieken, studenten en gepensioneerden die deelnamen 
aan de opvolging van het netwerk van waarnemingsvelden. 
 

Figuur 8. Sommige hopen werden dikwijls veel te vroeg aangelegd ten 
opzichte van de geplande leveringsdatum, dit wil zeggen zonder rekening 
te houden met de bewaardrempel op lange termijn door het KBIVB 
bepaald op 300 graaddagen. Hopen die bijvoorbeeld aangelegd werden 
rond 20 oktober hadden in 2014 deze drempel reeds bereikt rond 15 no-
vember (dit is ±10 dagen eerder dan de norm). Sommige van deze hopen 
werden geleverd na 10 december (dit is met een warmte tijd van meer 
dan 450 graaddagen). In deze hopen waren er zeker aanzienlijke verlie-
zen in gewicht en suikergehalte als gevolg van de ontwikkeling van 
bewaarschimmels en/of bladhergroei. 
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Tabel 2. Overzicht van de voornaamste factoren die een invloed hadden op de bieteneelt in de jaren 2009 tot 2014 in België 
 
Legende: 
+++: zeer sterk aanwezig; 
++: sterk aanwezig; 
+: beperkt aanwezig; 
(+): plaatselijk waargenomen; 
-: afwezig; 
? : vermoedelijk aanwezig niet bevestigd; 
(*): in aanwezigheid van niet tolerante rassen (sinds 2006, alle bietenrassen gebruikt voor de teelt zijn tolerant voor rhizomanie) 
(**): datum waarop 50% van de velden van het netwerk van waarnemingsvelden van het KBIVB de behandelings-drempel bereikt hebben 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zaaiperiode 06/03-04/05 13/03–26/04 07/03–18/04 15/03–21/05 11/03–06/05 07/03–21/04 

50-zaaidatum 05/04 15/04 27/03 28/03 07/04 31/03 

Sluiten van de rijen vanaf 5/06 vanaf 15/06 vanaf 20/05 vanaf 10/06 vanaf 15/06 vanaf 20/05 

Abiotische factoren :       

Voorjaarsvorst - (+) - + (+) - 

Vorst einde campagne ++ +++ - (+) - (+) 

Bosmuis (zaden opgevreten bij de 
zaai) - - - (+) - - 

Veldmuis (bieten aangevreten bij 
de rooi) - - - - - (+) 

Slakken + (+) - (+) (+) - 

Insecten en verwanten       

- Ondergrondse bietenkevers (+) - - - - - 

- Bovengrondse bietenkevers - - - - (+) (+) 

- Miljoenpoten - - - - - (+) 
- Springstaarten - (+) - - - (+) 
- Ritnaalden - - - - - - 
- Emelten (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
- Aardvlooien - - (+) - (+) (+) 
- Thripsen - (+) - - - (+) 
- Bietenvliegen - - (+) (+) (+) - 
- Groene bladluizen (+) (+) (+) - - - 
- Zwarte bladluizen + (+) (+) (+) - (+) 
- Nachtvlinder (rupsen) (+) + - (+) (+) (+) 

- Spintmijten - (+) (+) - - - 

Nematoden 
- Bietencystenematode (*) 
- Stengelnematode 

  
++ 
(+) 

  
++ 
- 

  
+++ 

- 

  
+++ 
(+) 

  
+++ 
(+) 

  
+++ 

- 

Virale vergelingsziekte - (+) (+) - (+) (+) 

Bladziekten             

Drempel 50% bereikt (**) 11/08 28/08 24/08 07/08 26/08 28/07 

- Witziekte +(+) +(+) +++ ++ +(+) ++ 

- Cercospora +(+) (+) ++ +(+) (+) +++ 

- Ramularia + (+) (+) ++ (+) ++ 

- Roest + (+) +++ +(+) (+) ++ 

- Stemphylium - - - - - (+) 

- Meeldauw - - - - - +(+) 

Wortelziekten             

 - Rhizomanie (*)          

 - Gele necrose - - - (+) - - 

 - Rhizoctonia (*) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 - Violetwortelrot + (+) + (+) (+) (+) 

 - Andere verrottingen - - - (+) - - 

Bewaringsverrottingen - - (+) - - (+) 

Nuttige insecten             

- Lieveheersbeestjes + + ++ +++ ++ +++ 

- Gaasvliegen + + + + + ++ 

- Kevers - - - - - + 




