
Sinds vele jaren is het KBIVB gemachtigd door de Suikerfabrieken en zijn Raad van Bestuur om de 
zaadkwaliteit van de in België op de markt gebrachte bieten te controleren. 

De handel in bietenzaad wordt geregeld door de Europese Richtlijn 2002/54/CE van de Raad van 
13 juni 2002 inzake het in de handel brengen van bietenzaad. Voor alle commercieel zaad bestaat 
er een Europese certificering die de kwaliteit van het ras garandeert (blauw label op de zaaddoos). 
Nochtans heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB in 1998 een « lastenboek voor het in de handel 
brengen van éénkiemig genetisch en omhuld suikerbietenzaad » aangenomen via de Belgische 
suikerfabrieken die veeleiserender zijn dan de Europese normen. 

Dit lastenboek is bedoeld om de nieuwe minimale eisen te omschrijven die gevraagd worden aan 
de zaadhandelaars inzake kwaliteit kiemkracht, kalibers, actieve stoffen, … en de methodologie 
en protocollen van de gebruikte testen te beschrijven. Dit lastenboek werd meerdere malen 
aangepast, waarvan de laatste keer in februari 2013. Het KBIVB werd opdracht gegeven door de 
Raad van Bestuur om de nodige testen uit te voeren. 

Vereisten van het bietenzaad verkocht in België 

Controles uitgevoerd op de gecommercialiseerde loten 
De kwaliteitscontroles, beschreven in het lastenboek, worden enkel uitgevoerd op zaadmonsters 
bemonsterd door de verantwoordelijken van het KBIVB in de gecertificeerde loten, verkocht door 
de Belgische suikerfabrieken. 

De monsters worden genomen met behulp van een speciale boor die in het midden van een doos 
met een commerciële eenheid zaad gestoken wordt. Enkel zaad in commerciële verpakkingen en 
aanwezig in de depots van de suikerindustrie worden bemonsterd. 

Zowel voor de analyses in laboratorium als voor de zaai op proefveld, worden de verschillende 
loten (ras, ontsmetting, lotnummer) apart gehouden en nooit gemengd. Elke zaadpartij wordt 
beoordeeld op basis van de analyse van een mengmonster per zaadlot. Dit mengmonster wordt 
samengesteld uit zaad afkomstig uit minstens 4 zaadbemonsteringen uit 4 verschillende dozen 
van hetzelfde zaadlot. 

Minimale kwaliteitsnormen zijn vereist voor de commercialisatie van suikerbietenzaad. Deze nor-
men worden beschreven bij de verschillende analysen die hieronder gedetailleerd worden. 

Indien het resultaat van een analyse lager is dan de opgelegde norm is het zaadlot van het ras niet 
conform met het lastenboek. In dat geval kan het zaadlot als niet leverbaar beschouwd worden. 

De financiering van de anayses wordt ondersteund door de Suikerfabrieken (Tiense Suikerraffina-
derij en ISCAL). 

De volledige resultaten van de zaadanalyses worden gepubliceerd op de website van het KBIVB in 
de rubriek « zaad » http://www.irbab-kbivb.be/nl/publications/seed/index.php. 

Kiemkracht (ISTA) 
Aantal zaden dat in gestandardiseerde omstandigheden gekiemd is na 10 dagen: 

Honderd zaden worden (in 4 herhalingen) op een geplooide filter met filterbriefomslag gebracht, 
bevochtigd met 30 ml water en gedurende 10 dagen in een kiemkamer aan 20 °C in het donker 
gezet. De kiemkracht is gelijk aan het aantal gekiemde zaden. 

Norm = minimum 90%. 

Alle partijen hadden een conforme kiemkracht in 2015. 

Eénkiemigheid (ISTA) 
Aantal zaden waaruit slechts één kiem ontstaat 

na 10 dagen, in gestandardiseerde omstandigheden. Deze telling gebeurt tijdens de test op 
kiemkracht. 

Norm = minimum 95%. 

Twee partijen hadden een onvoldoende éénkiemigheid in 2015. 

(PS: de activering van het zaad verhoogt de frequentie van genetisch overlevende « dubbels » op 
het veld.) 

Controle van het suikerbietenzaad door het KBIVB: 
een kwaliteitsgarantie voor de gebruiker André WAUTERS (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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De zaadbemonstering gebeurt rechtstreeks in de commerciële zaadpartijen aanwezig in de 
Suikerfabriek. 

Verdeling van de eenkiemigheid (frequentie) van de 91 geanalyseerde loten in 2015. 

Verdeling van de kiemkracht op filter (frequentie) van de 91 geanalyseerde loten in 2015. 

 Kiemkracht Eénkiemigheid Zuiverheid 

Gecertificeerd zaad CE 80 % 90 % 
(5% driekiemig) 97 % 

Commercieel zaad 
Subel 

90 % 95 % 99 % 

Vergelijking tussen de minimumnormen van de gecertificeerde loten en van het lastenboek. 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW

PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
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Kiemenergie (Cold-test) 
Zaadkieming op substraat bij lage temperatuur voor de bepaling van de kiemenergie. 

Deze niet officiële test vergelijkt de opkomstsnelheid van de zaadpartijen door ze te onderwerpen 
aan een kieming op lage temperatuur in een substraat potgrond/zand. De temperatuur wordt 
ingesteld op 10°C constant gedurende 18 dagen (dag-nacht). Vanaf de 19de dag wordt de tempe-
ratuur op 20°C gebracht (dag-nacht) gedurende 7 bijkomende dagen. 

De tellingen worden gedaan vanaf de 7de dag tot de 18de dag. Laatste telling op 25ste dag. De 
opkomsten worden berekend in graaddagen (dagen x temperatuur) met basis 0°C. Het aantal 
graaddagen wordt berekend om 30% en 80% opkomst te bekomen. 

Er is momenteel geen norm opgesteld voor deze test. 

Calibers 
Het aantal zaden met een caliber kleiner dan 3,50 mm, tussen 3,50 en 3,75 mm, tussen 3,75 en 
4,00 mm, tussen 4,00 en 4,25 mm, tussen 4,25 en 4,50 mm, tussen 4,50 en 4,75 mm en groter dan 
4,75 mm. Het caliber wordt gemeten met behulp van zeven (Bonner Methode). 

Norm: het zaadcaliber moet liggen tussen tussen 3,50 en 4,75 mm. 

Buiten caliber: percentage te kleine (< 3.50 mm) en te grote (> 4.75 mm) zaden t.o.v. het aan-
vaarde caliber (in aantal zaden). Indien het zaadlot meer dan 6% zaden buiten caliber bevat, is de 
zaadpartij niet conform. 

Verzaaibaarheid 
Regelmatigheid van het uitzaaien van het zaad met verschillende zaaielementen (zonder me-
chanische dubbels of missers). De verzaaibaarheidstest wordt slechts uitgevoerd indien het per-
centage zaad buiten caliber tussen 4% en 6% ligt of indien andere redenen dit rechtvaardigen. 

Na volledige vulling van de zaaielementen tijdens de zaai, worden 3 metingen op telkens 1.000 
zaden uitgevoerd met regelmatige intervals van 8 minuten. De verzaaibaarheid van het zaad-
monster wordt beoordeeld op basis van de derde meting. Gebruikte zaaielementen: Gilles 
(mechanisch, type C), Pneumasem (pneumatisch, type Planter 2) en Monosem (mechanisch, type 
502). Deze zaaielementen worden optimaal afgesteld en om een zaaisnelheid met 6 km/u en een 
zaaiafstand 18 cm te simuleren. 

Norm: maximum 3% dubbels (aantal) of 3% missers (aantal) of 2% breuken (aantal zichtbaar be-
schadidgde zaden). 

Actieve Stoffen in de Zaadomhulling 
Gehalten aan fungiciden (thiram, hymexazol) en insecticiden (o.a. tefluthrin, imidacloprid, 
thiamethoxame, clothianidine, beta-cyfluthrine) in de zaadomhulling. 

De gehalten aan fungiciden en insecticiden in de zaadomhulling van bietenzaad worden bepaald 

met een internationaal erkende methode. 

(1) Belgische norm 

Genetische onzuiverheden 
Bijvoorbeeld: eenjarige schieters, voederbieten, snijbieten, … De metingen worden gedaan op 
proefpercelen van het KBIVB of in praktijkvelden. 

Normen: Specifieke zuiverheid: minimum 99,0%; vreemd zaad: maximum 0,3%. 

GGO 
Het bietenzaad moet voldoen aan de Belgische wetgeving met betrekking tot de aanwezigheid 
van GGO’s. 

Aantal Zaden per Doos 
Norm: minimum 97.000. 

Maximaal Gehalte aan Inert Materiaal 
Norm: maximum 0,5% van het netto gewicht. 

Vochtgehalte 
Norm: het vochtgehalte voor omhuld en naakt zaad mag maximum 12 % bedragen.  

Etikettering 
Wettelijke normen; Gecertificeerd zaaizaad; Vermelding van het gewicht van de eenheid; Vermel-
ding van de aard en hoeveelheid actieve stoffen bovenaan op de verpakking. 

Controle van de rasidentificatie 
Naast de gekende kwalitatieve kenmerken van het ras zoals haar suikerrijkheid, haar gehalten aan 
K, Na en alfa-N, haar gevoeligheid voor ziekten of grondtarra, worden de rassen beschreven door 
de verhouding kiemplanten met de hypocotylas met al dan niet anthocyaan pigmentatie (rood-
roze). Het percentage gepigmenteerde planten werd beschreven tijdens de inschrijving van het 
ras en moet stabiel blijven tijdens de latere zaadvermeerderingen. Deze controle is een van de 
stabiliteitsfactoren waarmee rekening gehouden wordt. 

Zaai op het veld 
De zaadkwaliteitscontroles worden uitgevoerd op staalnames genomen in de suikerfabriek, op 
commerciële zaadpartijen. De rassenproefvelden worden aangelegd door het KBIVB met dezelfde 
zaadpartijen die bemonsterd werden in de suikerfabrieken. De proefpercelen worden propor-
tioneel ingezaad met de verschillende bemonsterde zaadpartijen. 

De resultaten van de proefvelden laten eveneens de controle toe van de rasidentiteit door de 
analyse van de kwaliteitsresultaten. 

Verdeling van de calibers voor het lot met het kleinste gemiddelde caliber (in het rood) en het 
grootste gemiddelde caliber (in het blauw). 
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De kiemtesten op lage temperatuur laten toe de kenmerken van het zaadlot beter te kennen, 
zowel opkomstsnelheid als homogeniteit (tijd tussen 30 en 80% opkomst) en de potentiële 
finale opkomst. 

Actieve stof g/E (1) Minimum 
g/E 

Maximum 
g/E 

Thiram 6,0 3,5 13,2 

Hymexazol 14,0 10,4 25,0 

Teflutrine 6,0 5,4 13,2 
Imidacloprid 90,0 83,0 110,0 

Thiamethoxame 60,0 55,2   

Clothianidine 60,0 55,2   

Beta-cyfluthrine 8,0 7,2   

De rassen worden gekenmerkt door een vastgesteld aantal kiemplanten met gekleurde 
(hypocotyl) en groene as. 

Het KBIVB beschikt over een “Waarschuwingsdienst”, opgericht in 1987, die gebaseerd is op weke-
lijkse waarnemingen uitgevoerd in een netwerk van waarnemingsvelden. Deze zijn verspreid over 
de hele suikerbietenstreek en sinds enkele jaren ook in de inuline cichoreiteelt. 
Dankzij deze belangrijke activiteit worden de landbouwers op de hoogte gebracht van de evolutie 
van deze twee teelten, maar vooral over de evolutie van hun ziekten en plagen en de noodzaak 
(of niet) om in te grijpen wanneer een specifieke economische schadedrempel wordt overschre-
den (indien een schadedrempel beschikbaar is voor een bepaalde ziekte of plaag). 
Wanneer ziekten en plagen gesignaleerd worden in waarnemingsvelden wil dit nog niet zeggen 
dat dit het geval is op alle percelen. De dienst dient om de landbouwers te informeren en dus om 
hen aan te zetten te gaan kijken wat de situatie is op hun percelen. De situatie kan sterk perceel 
afhankelijk zijn. Dit betekent dat de KBIVB waarnemingsvelden een algemeen beeld geven van de 
situatie ten velde. Na evaluatie op hun percelen kunnen de landbouwers dan overgaan tot de 
bestrijding in functie van de bestaande schadedrempels. 
 
Deze activiteit sluit perfect aan bij de Europese richtlijn 2009/128 “Duurzaam gebruik van pestici-
den” die werd omgezet in regionale wetgeving. Het KBIVB is dan ook een erkende waarschu-
wingsdienst voor bieten en cichorei, erkend door zowel Vlaanderen als Wallonië. Deze regionale 
wetgeving schept een begeleidingskader waarin het gebruik van pesticiden verenigbaar met 
duurzame ontwikkeling werd opgezet. Deze richtlijn is algemeen bekend als « Beheer IPM - Inte-
grated Pest Management ». Vergeet niet dat elke landbouwer gecertificeerd voor het « Standaard 
Vegaplan » voldoet aan de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming aangezien IPM is 
opgenomen in het “Standaard Vegaplan”. De audits waarbij ook de punten voor IPM zijn opgeno-
men gingen van start begin 2014. 
 
Berichten met algemene of specifieke informatie worden dus wekelijks verspreid door het KBIVB 
via mail (gratis abonnement via info@kbivb.be). Zij worden overgenomen door de landbouwpers, 
de landbouwkundige diensten van de suikerfabrieken en sommige officiële diensten. Deze berich-
ten kunnen geraadpleegd worden op de website van het KBIVB (www.irbab-kbivb.be) waar er ook 
een cartografische illustratie van de evolutie van de situatie is weergegeven. 
 
Sinds 2006 zijn deze netwerken uitgebreid dankzij de samenwerking van PIBO (Tongeren) en CPL-
Végémar (Waremme), maar vooral dankzij de vrijwillige medewerking van talrijke planters en 
andere technici van de biet en/of cichorei. Sinds 2007 verstrekken al deze waarnemers hun gege-
vens rechtstreeks op een gestandaardiseerde manier via een voor hen gereserveerde toegang op 
de website van het KBIVB. Deze gegevens worden elke week verzameld en bewerkt door het 
KBIVB. 
 
Het KBIVB coördineerde in 2014 een netwerk van 45 waarnemingsvelden in de suikerbieten en 21 
velden in de industriële cichorei, allen opgevolgd door particulieren. Er werden ook wekelijkse 
waarnemingen uitgevoerd door het personeel van het KBIVB in 17 proefvelden in bieten. 
Alle uitgevoerde waarnemingen, van de zaai tot in het algemeen begin september, lieten toe de 
evolutie van deze twee teelten op te volgen. Zij hebben vooral geholpen om de landbouwers op 
tijd te verwittigen om (al dan niet) een fytosanitaire behandeling of andere interventie in deze 
twee teelten uit te voeren. 
 
In 2014 gingen de berichten voornamelijk over: 
- de aanbevelingen van de rassen en de resultaten van de zaadanalyses uitgevoerd door het 

KBIVB, 
- de moeilijke vernietiging van de groenbedekkers, door het ontbreken van vorst tijdens de win-

ter 2013/2014, 
- de stikstofbemesting, het klaarleggen van de grond, de raadgevingen voor het zaaien, 
- informatie over fytosanitaire producten erkend in de bieten- en cichoreiteelt, 
- de evolutie van de veldopkomst en de algemene ontwikkeling van de teelt, 
informatie over de onkruidbestrijding, 
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse plagen (bosmuizen, slakken, emelten, 

aardvlooien, bietenkevers, Thripsen, zwarte bladluizen, groene bladluizen, springstaarten, bie-
tenvliegen, rupsen van de nachtvlinder, cystenematoden, stengelaaltje, …), 

- de bestrijding van schieters, distels, aardappelopslag en koolzaadopslag (waardplant van het 
cystenematode), 

- de aanwezigheid van bladziekten (Pseudomonas, witziekte, cercospora, ramularia, roest, valse 
meeldauw, Stemphylium, …) en wortelziekten (rhizoctonia bruinwortelrot, rhizoctonia vio-
letrot, boorgebrek, Aphanomyces, ...), 

- de bemonsteringen door de suikerfabrieken tijdens de groei in augustus en begin september, 
- de raadgevingen voor het rooien, de bewaring van bieten op lange termijn en de afdekking van 

de bietenhopen en de bijkomende afdekking in geval van strenge vorst, 
- de deelname of organisatie van proefveldbezoeken en voordrachten. 
 
In 2014 werden er interventieberichten verzonden in functie van specifieke drempels m.b.t. bos-
muizen, slakken, emelten, boorgebrek, Thripsen in cichorei, klassieke bladziekten in bieten 
(witziekte, roest, cercospora, ramularia) en in cichorei (witziekte en roest). 
De allereerste symptomen van bladziekten in de biet zijn vroeg verschenen in 2014, dit is rond 
begin juli. De behandelingsdrempel werd bereikt in ± 50% van de waarnemingsvelden rond 
28/07 in 2014 (26/08 in 2013; 07/08 in 2012; 24/08 in 2011; 28/08 in 2010; 11/08 in 2009). In 2014 
kon begin september een tweede behandeling verantwoord worden in ± 30% van de velden. 
 
Ondanks hun aanwezigheid in 2014 op talrijke velden, werden er ook berichten voor niet-
interventie verzonden m.b.t. zwarte bladluizen, springstaarten, bietenkevers, Thripsen in bieten, 
aardvlooien, rupsen van nachtvlinders, Pseudomonas, valse meeldauw (uitzonderlijk sterk aanwe-
zig in 2014). Deze plagen waren aanwezig op een niveau beneden de kritische drempel, hetzij in 
velden gezaaid met zaad beschermd door een insecticidebehandeling in de omhulling (bijna 
100% van de bietenvelden in 2014) waardoor interventie met vollevelds insecticiden niet noodza-
kelijk was, hetzij niet beheersbaar door gewasbeschermingsmiddelen. 
 
De bietenvlieg en de groene bladluizen werden weinig waargenomen in 2014. 
 
 

Al deze berichten hebben bijgedragen tot een geïntegreerde en kosteneffectieve bescherming 
van beide teelten, zonder ongerechtvaardigd gebruik van fytosanitaire producten, en tot het 
ingrijpen op het meest geschikte moment. 
 
In 2014 werden er tussen 5 februari en 30 december, 40 berichten verzonden, die in het algemeen 
diverse informatie omvatten over de biet en de chicorei (dit is 157 berichten in totaal). Deze be-
richten werden (gratis) verzonden aan ±5.500 nederlandstalige en/of franstalige 
“geabonneerden” (bietentelers, landbouwkundigen van de suikerfabriek, landbouwpers, provinci-
ale diensten, technici in de teelttechnici en andere). 
 
Om deze belangrijke activiteit mogelijk te maken, ontvangt de Waarschuwingsdienst van het 
KBIVB een financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw en van het Vlaams en Waals Ge-
west. 
 
 

Waarschuwingsdienst suikerbieten en cichorei georganiseerd  
door het KBIVB Guy LEGRAND (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Abts Jos,  Beguin Etienne,  Bekaert Clément,  Bonnez Bernard (ISCAL), Bracke Kristof (ISCAL),  
Carlens Morgan (PIBO),  De Vooght Nancy (STRUBE),  Debar Guillaume,  Decamps Eloïse,   

Decamps Philippe,  Deffontaines Adeline (COSUCRA),  Defrenne Bruno,  Dhaese Matthias,  
Dion Benoit (COSUCRA),  Doyen Liliane (SPW-DGARNE),  Duvivier Xavier,  Gistelinck Pieter 

(ISCAL),  Haag Benoit (CBB-ABW),  Jans Joeri,  Jeurissen Stefan,  Laire Anne-Céline,  
Lambert William,  Lammerant Guido,  Lardinois Martin (STRUBE),  Masson Thierry,  

Masuy Elodie,  Meekers Aäron (PROTEX), Mehauden Bernard,  Mehauden Colette (STRUBE),  
Naeyaert Diederik,  Odeurs Eugène,  Pier Francis,  Samain Philippe (ISCAL),  Seutin Benoît,  
Tasiaux Bertrand (CPL-Végémar), Van den Berghe Toon,  Van Schoorisse Patrick (ISCAL),   

Vandelanotte Jasmien (ISCAL). 

Onze oprechte dank aan de landbouwers en andere technici van de bieten- en/of cichoreiteelt 
die zullen deelnemen, met het personeel van het KBIVB, aan het netwerk van waarnemingsvel-
den van het KBIVB in 2015. 

Verdeling van de waarnemingsvelden gedefinieerd voor de Waarschuwingsdienst bieten in 
2015. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt op basis van wekelijkse waarnemingen. Zij is 
beschikbaar op de webstie van het KBIVB (www.irbab-kbivb.be > Waarnemingsvelden – Carto-
grafie. 

De vrijwillige waarnemers van het netwerk van waarnemingsvelden van het KBIVB doorlopen 
elke week één of meerdere bieten- of cichoreivelden en verstrekken hun waarnemingen en 
tellingen rechtstreeks op een gestandardiseerde manier via een voor hen gereserveerde toe-
gang op de website van het KBIVB (www.irbab-kbivb.be > waarnemingsvelden). Talrijke docu-
menten en illustraties worden hen ter beschikking gesteld op deze locatie. 
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