
 
 
 
 

Klaarleggen van de grond 
 
 

Winterploegen 
 
De bewerking van het geploegd land en de zaaibedbereiding kunnen in één of twee werkgangen 
gebeuren. De bodembewerking kan slechts gebeuren op een goed opgedroogde grond. Het is 
raadzaam om de grond niet te lang van tevoren open te trekken om uitdrogen te voorkomen. 
Men moet ook vermijden om te diep te woelen en te veel werkgangen uit te voeren. 
Overhaaste interventies en vooral met aangedreven werktuigen kunnen het gladstrijken van de 
grond veroorzaken hetgeen later de wortelontwikkeling zal verstoren en de opbrengst zal 
beïnvloeden. In behoorlijk dichtgeslagen percelen kan een zaaibedbereiding in twee werkgangen, 
met een zekere periode ertussen, nodig zijn. 
In kleigronden kan vóór de winter geploegd en grof klaargelegd worden. Hierdoor kan men het in 
de lente oppervlakkig klaarleggen en dus ook zeer vroeg zaaien. 
 

Voorjaarsploegen 
 
De grond mag niet meer dan 12 - 13% klei bevatten voor het voorjaarsploegen. Het perceel moet 
homogeen zijn en geen grote kleizones bevatten. 
Men moet altijd een systemisch niet-selectief totaalherbicide gebruiken en vervolgens voor het 
ploegen de grond met een triltand bewerken zonder hem te veel te verkruimelen. 
De bewerkingen moeten elkaar zeer snel opvolgen om de uitdroging van de grond te voorkomen: 
ploegen, klaarleggen en zaai. Het gebruik van dubbele banden en een rol vooraan is essentieel 
voor goede aandrukking van de geploegde bodem over de gehele werkbreedte. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Niet-kerende bodembewerking en zaaibedbereiding 
 
Het losbreken van de grond in de diepte had idealiter moeten gebeuren op het einde van de 
zomer of in de herfst. Sommige jaren wanneer we een meer consistente vochtigheid aan de op-
pervlakte hebben, is het soms nodig een paar dagen extra te wachten voor het zaaibed klaar te 
leggen. In deze omstandigheden is het soms nuttig om de grond op voorhand open te trekken 
om hem enigszins te laten opdrogen. 
De zaaibedbereiding zorgt ervoor dat de organische resten gemengd worden met de grond wat 
zeer doeltreffend is om erosie te bestrijden. De zaaibedbereiding mag oppervlakkig en grof zijn 
maar met een beetje fijne grond om het zaad te bedekken. De zaaibedbereiding heeft eveneens 
een invloed op de vijanden daar zij de gangen van de bosmuizen, slakken en ander ongedierte 
verstoort die waarschijnlijk de jonge plantjes kunnen aantasten. 
Wielsporen zijn absoluut niet gewenst in de technieken van niet kerende grondbewerking! 
 

 
 
 

Aandachtspunten bij het klaarleggen van de grond  
en de zaai van suikerbieten Jean-Pierre VANDERGETEN (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Het contact van het zaad met vocht, een zo hoog mogelijke temperatuur in de directe om-
geving van het zaad en een goede verluchting van de grond zijn de drie elementen die de 
kieming zullen bevorderen. Het klaarleggen van de grond moet deze elementen bevorderen 
en een regelmatig bodemprofiel verzekeren voor een goede ontwikkeling van de jonge wor-
tel. 
De zaaimachine moet zorgen voor een regelmatige aflegging van het zaad zowel op afstand 
als in de diepte. 
Deze twee handelingen zijn van cruciaal belang voor een goede kieming van de zaden en een 
homogene opkomst van de jonge plantjes. Een homogene opkomst vergemakkelijkt de 
onkruidbestrijding in de bieten evenals de rooi. 

De biet heeft een regelmatig, homogeen en continu bodemprofiel nodig voor een goede 
wortelontwikkeling en een goede opbrengst. 

De holle of compacte zones verstoren de wortelontwikkeling. Dit vertaalt zich over het 
algemeen in een lagere opbrengst, rooiverliezen en een hogere grondtarra. 

De niet-kerende bodembewerking en de resten van bodembedekkers verzekeren een goede 
bescherming tegen erosie door water. 
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Suikergehalte in 2014 
 
Het bietenjaar 2014 heeft nieuwe records bereikt voor de nationale waarden van wortelopbrengst 
(85,671 t/ha*) en suikeropbrengst (14,726 t/ha*). Daarentegen zijn er veel bietentelers die een iets 
hoger suikergehalte hadden verwacht (nationaal gemiddelde: 17,19 %*). 
Zoals hieronder weergegeven, was de evolutie van het suikergehalte in de maanden augustus en 
september blijkbaar normaal in 2014, hoewel iets lager dan het gemiddelde van de laatste 7 jaar 
(NVDR: wij zullen in dit artikel refereren naar de bietenproductiejaren sinds de hervorming van het 
suikerregime). 
In deze grafiek evolueert het suikergehalte gemeten in augustus en september 2014 lineair tot de 
eindwaarde. Het herstelt zich niet tot een hogere eindwaarde, zoals in sommige jaren waargeno-
men. 
 
* definitieve opbrengstcijfers voor 2014. 
 

 
 
 

Tijdens de leveringsperiode in 2014 bleef de evolutie van het suikergehalte in feite één van de 
laagste (zoals in 2010) en één van de meest stabiele, ten opzichte van de andere jaren (Figuur 2). 
De waarde bij de start van de fabrieksrecepties was niet echt laag. Anderzijds is zij later niet echt 
verhoogd, zoals over het algemeen waargenomen in september en/of oktober. 

 
 
 
 
Een finale waarde van 17,19% suikergehalte is echter niet « slecht ». Bij een terugblik van 
meerdere jaren (20 of 30 jaar), is het nationale Belgische suikergehalte in regelmatige evolutie 
(+0,05 tot +0,07 punten rijkheid/jaar, afhankelijk van de in acht genomen termijn). Soms is de 
jaarlijkse waarde iets lager dan de in theorie verwachte evolutie. 
 

Hoog suikergehalte 
 
Talrijke criteria kunnen vermeld worden voor het vaststellen van een hoog suikergehalte in de 
biet en ook op het niveau van nationale of individuele prestaties. 
 
De meest voor de hand liggende criteria zijn: de weersomstandigheden van het jaar (vooral deze 
tijdens het tweede deel van de vegetatie), de rassenkeuze, de rooidatum, de kwaliteit van de rooi 
en de bewaartijd. 
Andere criteria spelen eveneens mee, zoals: de aanwezigheid van een overmaat aan stikstof nog 
beschikbaar in het tweede deel van de vegetatie (en dus eveneens het type en de totale dosis van 
stikstofbemesting), de bladziekten. 
 

Een teveel aan stikstof nog beschikbaar na het sluiten van de rijen bevordert de bladgroei ten 
koste van de suikeraccumulatie in de wortel. De bladziekten beperken de fotosynthese en kunnen 
ook de vorming van nieuwe bladeren in de hand werken ten koste van het geaccumuleerde 
suikergehalte in de wortel. 
 
Zoals blijkt uit de grafiek hieronder, zijn de wortelopbrengst en het suikergehalte niet noodzake-
lijk gelinkt om een hoge suikeropbrengst te bekomen. Op basis van de 3 jaren met een record 
nationale suikeropbrengst (2014: 14,73 t/ha, 2011: 14,43 t/ha, 2009: 14,39 t/ha), was de wortelop-
brengst de hoogste in 2014 (85,67 t/ha), maar het suikergehalte was het laagste van de 3 jaar 
(17,19%). Deze situatie is het tegenovergestelde van 2009 met 77,17 t/ha wortels aan 18,66% 
suiker. De waarden van 2011 bedroegen 81,17 t/ha wortels aan 17,80% suikergehalte. 
 

 
 
 
De vegetatieperiode bevordert rechtstreeks de wortelopbrengst en dus de suikeropbrengst. 2011 
had de vroegste (27 maart) 50-zaaidatum (50% van de oppervlakte gezaaid), gevolgd door 2014 
(31 maart). 2009 had een normale 50-zaaidatum (5 april). 
 
De weersomstandigheden waren echter zeer veschillende tussen de drie jaren (Figuur 4). Zij kun-
nen worden samengevat volgens hun gunstige (+++), nul (0) of negatieve (---) effecten op het 
niveau en de evolutie van het suikergehalte in de volgende tabel: 
 

 
 

 

 
 
 
 

Suikergehalte en stikstofbemesting 
Guy LEGRAND, André WAUTERS (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Figuur 1. Evolutie van het suikergehalte (verticale as) volgens de 3 bemonste-
ringsdata uitgevoerd door de suikerfabrieken en finaal suikergehalte voor de jaren 
2008 tot 2014 (bron: landbouwkundige dienst van de suikerfabrieken). Zwarte 
stippellijn: gemiddelde van de jaren 2008 tot 2013). 
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Figuur 2. Evolutie van het suikergehalte (nationaal daggemiddelde) tijdens de bie-
tencampagnes, van 2008 tot 2014 (bron: CBB). Zwarte stippellijn: gemiddelde van 
de jaren 2008 tot 2013. 
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Figuur 3. Wortelopbrengst (Wha), suikergehalte (%S) en gepolariseerde-
suikeropbrengst (Sha), van 2008 tot 2014. 

Figuur 4. Gemiddelde temperatuur, 
zonneschijnduur (aantal uren) en regenval 
(hoeveelheid in mm), van april tot novem-
ber, voor de jaren 2009 (groene lijn), 2011 
(blauwe lijn), 2014 (rode lijn) en standaard 
(zwarte stippellijn) te Ukkel. (Bron: KMI). 

Jaar Temperatuur Zonneschijnduur Regenval 

2009 Hoog in augustus Hoog in juli en zeer 
hoog in augustus 

Zeer laag in augustus en 
september 

  +++ +++ +++ 

2011 Dicht bij de standaard 
op het einde van het 

seizoen 

Zeer laag in juli en au-
gustus / hoog in sep-

tember en oktober 

Zeer hoog in augustus 

  0 --- / +++ --- 

2014 Hoog in september en 
oktober 

Zeer laag in augustus Hoog in juni, juli  
en augustus 

  --- --- --- 
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Zelfs al zijn wij geen voorstander van een losbreken van de grond in het voorjaar, kan dit alleen 
overwogen worden in zeer lichte gronden en op twee voorwaarden: 
- de bodem moet perfect opgedroogd zijn op de diepte van het losbreken; 
- men moet zware elementen gebruiken (crosskill, spiraalrollen, …) om de grond aan te 

drukken (net als zeer compacte zones, leiden ook holle zones tot de vorming van vertakte 
wortels). 

 
Bij niet kerende grondbewerking is direct zaaien aanbevolen in twee situaties: 
- zeer steile hellingen groter dan 6%; 
- gronden met zeer veel wilde bieten (proeven hebben aangetoond dat men onder 

bepaalde voorwaarden de aanwezigheid van wilde bieten met 80% vermindert, vooral 
indien men een vals zaaibed aanlegt in de zomer, gevolgd door een behandeling met 
glyfosaat vooraleer men de bodembedekker zaait). 

 
 
 

 
 
 

Zaai en zaaimachines 
 
 

De zaaidiepte en de positionering van het zaad in de grond 
 
De diepte instelling is waarschijnlijk het delicaatste punt. Dit bepaalt de opkomst en de ontwikke-
ling van de wortels. Het doel is om de zaden in aangedrukte, vochtige grond te plaatsen maar met 
voldoende ventilatie. Over het algemeen zal men vermijden om het zaad te bedekken met meer 
dan 2 tot 2,5 cm aarde. 
Om de werkdiepte goed te bepalen, moet men de afstellingen doen op een vlakke ondergrond 
door blokken of planken van identieke dikte onder de steunwielen en de aandrukwielen te 
plaatsen. Op deze manier kan men nauwkeurig de werkdiepte van de zaaikouters afstellen en kan 
men de overeenkomstige instelling van de regelstangen controleren. Daarna zal een correctie op 
het perceel gebeuren. Vergeet niet de bandenspanning te controleren! 
Het doel van het aandrukwiel is om het zaad goed in de vochtige grond te drukken maar men 
moet absoluut vermijden om aarde op het zaad te drukken. In dit geval zou de slechte verluchting 
van de bodem vlakbij het zaad de opwarming van de bodem verhinderen. De zaaikouters zijn dus 
een essentieel element om dit te vermijden. 
 

De zaadbedekking 
 
De bedekking van het zaad gebeurt door holle wielen, in V geplaatst, met rubberen vlak, … Het 
doel is om de zaaivoor goed te sluiten door een regelmatige hoeveelheid aarde boven op het 
zaad te brengen en om te vemijden om aarde op het zaad te drukken. 
Bij het onderhoud van de zaaimachine moet men er voor zorgen dat de elementen goed uitge-
lijnd zijn (kluitenruimers, zaaikouters, aandrukwiel en bedekkingswiel perfect uitgelijnd!). Afde-
kelementen die uit het centrum liggen werken naast de zaaivoor. 
Voor diegenen die met V-wielen werken, is de afstelling van de afstand van deze wielen van es-
sentieel belang. Te ver uit elkaar staande V-wielen leggen de zaden bloot. Voor niet-kerende bo-
dembewerking bestaat er aangepast afdekuitrusting! 
 

De nauwkeurigheid van de plaatsing en de aandrukking van de 
zaden 
 
De plaatsing van het zaad is rechtstreeks afhankelijk van het ontwerp van het zaaielement en van 
de zaaisnelheid. Er is een directe invloed op de kwaliteit en vooral op de ontblader- en ontkop-
pingskwaliteit, zelfs op de grondtarra. 
 
 
 
 
 
 

In de eerdere vergelijkende proeven waren de mechanische zaaimachines nauwkeuriger dan de 
pneumatische. Zij zijn uitgerust met uitwerpers en de uitwerpsnelheid van het zaad komt vaak 
overeen met de zaaisnelheid. De valhoogte is over het algemeen erg laag. Dit alles stelt hen in 
staat om een hogere nauwkeurigheid te bereiken. De maximum zaaisnelheid bedraagt ongeveer 
7 tot 7,5 km/u. 
Recente proeven tonen dat de pneumatische zaaimachines Kuhn Maxima en Monosem NG+4 de 
prestaties van de beste mechanische zaaimachines benaderen. 
 

De zaaikouters 
 
De fabrikanten stellen verschillende vormen van zaaikouters voor. Ongeacht de zaaimachine, 
moet men vermijden om met versleten of weinig geslepen zaaikouters te werken. In dit geval 
kunnen de zaden in de lengterichting of lateraal rollen. Hieruit volgt een daling van de nauwkeu-
righeid en soms het ontbreken van aandrukking wanneer men werkt met smalle aandrukwielen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Specifieke raadgevingen voor de zaai bij niet-kerende bo-
dembewerking 
 
Er moet rekening gehouden worden met een aantal overwegingen: 
 
- kies voor zaaimachines of loonwerkers die beschikken over aangepast materiaal: zaais-

chijven, overbrenging van de last op de zaaielementen, aangepaste afdekkingselemen-
ten; 

- de bodem enkele uren laten opdrogen blijft altijd van toepassing; 
- controleer de druk op het aandrukwiel en aarzel niet om een intensieve aandrukking te 

bekomen; 
- zaai systematisch op 2,5 cm diepte zonder rekening te houden met de zaaidatum. Indien 

de techniek goed wordt toegepast is het risico op korstvorming minimaal; 
- een afstand van 20 cm tussen de zaden niet overschrijden; 
- wanneer mogelijk « lichte » tractors kiezen om de zaai uit te voeren en aarzel niet om met 

brede en lage druk banden te werken. 
 
 
 

Goed om weten 

Hoe weet ik of een bodem voldoende opgedroogd is? 
Door een schep aarde te nemen en ze voor zich uit te werpen. Als de aarde compact is en 
niet uit elkaar valt, is het raadzaam te wachten! 
Hoe kan ik weten of men de zaaibedbereiding kan uitvoeren? 
Neem de aarde van de oppervlakkige laag in de hand en druk erop. Indien deze aan de 
hand plakt moet men wachten. 
Wanneer zaaien? 
Ideaal is om een zaai te overwegen indien men binnen de 2 tot 3 dagen die erop volgen, 
geen regen aankondigt. 
Wat te doen in geval van diepe bodembewerkingen in het voorjaar? 
Gebruik altijd zware elementen (crosskill, spiraalrollen, …) om de grond opnieuw aan te 
drukken. 
Bodems met holle ruimtes zijn even schadelijk voor de wortelontwikkeling dan compacte 
bodems! 
Opgepast : rotoreggen hebben geen aandrukwerking! 
Opgepast voor verdichting vóór de zaai. 
De doorgangen met zware machines voor het injecteren van drijfmest, bemesting, bo-
dembewerking, … veroorzaken compacte zones in de bodem. Dit effect is meer uitges-
proken bij niet-kerende bodembewerking! Om de gevolgen te beperken, moet men de 
mogelijkheden analyseren om de ballast te verminderen, de bandenspanning aan te pas-
sen, zelfrijdend materiaal te gebruiken, ... 

De proeven tonen dat de laatste generaties van pneumatische zaaimachines van bepaalde 
constructeurs de precisie van zaadaflegging van de beste mechanische zaaimachines 
benaderen. 

Besluit 

De biet is een plant met wortels die meer dan 2 m diep kunnen gaan. Om een optimale 
wortelontwikkeling te hebben, heeft de biet een egaal, diep, stevig en voldoende door-
latend profiel nodig zonder aangedrukte of dichtgestreken zones, en zonder ophopingen 
van organisch materiaal. De oppervlakkige laag van 0 - 10 cm moet stevig zijn en een 
goede cohesie vertonen om te zorgen voor een snelle ontwikkeling van de jonge wortel 
met een efficiënte watervoorziening. De laag 10 tot 20 cm mag geen onderbrekingen ver-
tonen en goed voorzien zijn van voedingselementen, zodat de wortel zich goed kan ont-
wikkelen. 
De zaaimachines zijn van hoge kwaliteit, zodat ze mits een oordeelkundige keuze van op-
tionele uitrusting, kunnen zaaien in alle bodem- en teeltomstandigheden. De proeven 
tonen duidelijke verschillen aan tussen de materialen. De proeven tonen dat sommige 
pneumatische zaaimachines (Kuhn Maxima en Monosem NG+4) hun precisie verbeterd 
hebben en concurrentieel zijn met de mechanische zaaimachines. Aanvullende proeven 
met zaaimachines zullen dit jaar worden uitgevoerd met de collega’s van het Franse insti-
tuut (ITB). 
Een goede zaaibedbereiding en een goed uitgevoerde zaai zijn dikwijls een garantie voor 
een snelle en homogene opkomst. Zij kunnen latere risico’s beperken en de opbrengsten 
verhogen. 
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