
Waarom een grote tentoonstelling over suikerbieten in 2016?
2016 geeft het einde aan van het systeem van Europese quota en van de gegarandeerde prijs. Vanaf 2017 zullen de
Europese planters en fabrikanten geconfronteerd worden met een wereldmarkt, met alle positieve en negatieve ge-
volgen. De sector zal het hoofd moeten bieden aan een belangrijke concurrentie tussen alle suikerbronnen wereldwijd
(suikerriet, iso-glucose, synthetische suikers, stevia, …) maar ook tussen de verschillende Europese producenten van
bietsuiker. De prijzen zullen variëren: naar beneden in de jaren met overschotten van wereldvoorraden, naar boven in
jaren van schaarste. Wij zullen opnieuw nieuwe exportmogelijkheden en nieuwe kansen krijgen. In deze turbulente
tijden, zullen het ITB en het KBIVB alle actoren van de sector biet - suiker samenbrengen, het nieuwste rooi-, reinigings-
en afdekkingsmateriaal tonen en communiceren over de laatste technische innovaties. De suikerbietenteelt in Frank-
rijk en België is reeds zeer efficiënt maar, zelfs al is de teelt afhankelijk van het klimaat, moet men de opbrengsten nog 
sneller doen toenemen en meer doen met minder inputs om concurrerend te blijven en het hoofd te bieden aan de
steeds striktere milieubeperkingen. Het is in deze context met hoge inzet, een paar maanden voor het einde van de
suikerquota, dat het evenement een sterke, dynamische en ambitieuze sector zal samenbrengen zodat de suikerbiet
essentieel blijft in ons agrarisch en industrieel landschap. Met deze gedachte wordt BETTERAVENIR georganiseerd, dat
dit jaar BEET EUROPE zal opnemen. Beet Europe wordt om de twee jaar georganiseerd in een ander Europees land. Een
internationale delegatie van bezoekers en professionals van de sector biet - suiker zal aanwezig zijn en zal bijdragen
tot de ontwikkeling van uitwisselingen en samenwerkingen.
Politici hechten veel belang aan de sector. Franse en Belgische politici hebben hun aanwezigheid bevestigd en zullen
het werk van de twee instituten en hun sectoren ondersteunen. Voor België hebben Federaal Minister Willy Borsus en
Regionaal Waals Minister René Collin, die landbouw onder hun bevoegdheid hebben, hun aanwezigheid nu
reeds bevestigd.

Nuttige informatie
Het evenement vindt plaats op 26 en 27 oktober met een identiek programma voor beide dagen.
De site is open van8u30 tot 18u.
De site omvat 80 hectaren en brengt ruim 160 exposanten samen. Deze zullen innovaties aanvoeren en geavanceerd
onderzoek tonen op het gebied van machines, zaad, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, landbouw en auto-
matisering.
In 2011 trok het evenement 12.000 bezoekers!
De site is gelegen in het noorden van Frankrijk, in Moyvillers, in het departement Oise. De site ligt slechts op een paar
km van de autosnelweg A1 naar Parijs (afrit n° 10 Arsy), en bevindt zich op de N31 van Compiègne richting Beauvais.
De toegang tot de demonstratie zal met borden worden aangegeven.
De toegang tot de demonstratie is gratis en er is ruime parkeergelegenheid voor auto’s en bussen voorzien.
GPS coördinaten: 49°23’56.17”N - 2°38’19.23’’E
Restaurants en Snacks ter plaatse.

Programma van de demonstraties rooi, reiniging en afdekking
« Beet Europe »
* van 8u30 tot 10u30 en van 14u30 tot 16u30: Dynamische demonstraties rooi, reiniging en afdekking.
* van 11u00 tot 12u30: Parade van de machines met toelichting van de constructeurs.
* Vrij bezoek van de stands tijdens de hele dag.

EEN GROOT EVENEMENT

OM NIET TE MISSEN!

Jean-Pierre VANDERGETEN (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

Meer informatie

Raadpleeg onze websites:
www.betteravenir.com
www.irbab-kbivb.be

Twitter:
#Betteravenir2016
@ITBBetterave
@KBIVBBiet
@BeetEurope

Facebook:
Betteravenir 2016
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