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Het optimaliseren van de bietenteelt is naar uw beste vermogen handelen 
om de suikeropbrengst/ha te verhogen en de teeltverliezen te beperken, 
tot de laatste levering. Men moet er voor zorgen de productiekosten te 
drukken en geen nutteloze uitgaven te doen. 
Men moet in deze optimalisatie van de productiekosten ook rekening hou-
den met zeer uiteenlopende elementen (investeringen in machines, infras-
tructuur, groepsaankopen van inputs, brandstofverbruik, enz.). Deze as-
pecten zijn niet opgenomen in de tekst hieronder. Deze tekst richt zich op 
de planttechnische kant van de bietenteelt, in overeenstemming met de 
milieuwetgeving. 

Rassenkeuze, veldkeuze, klaarleggen van de grond, zaai 

De keuze en de kwaliteit van hoog renderende rassen zijn een fundamen-
teel element in de vooruitgang van de nationale opbrengst. De interprofes-
sie biet - suiker hecht sedert lang een essentieel belang aan deze elemen-
ten door zaden van zeer hoge kwaliteit te eisen voor haar bietentelers. De 
gecommercialiseerde loten worden dus jaarlijks gecontroleerd volgens een 
veeleisend lastenboek, ontwikkeld met het KBIVB. De zaadkwaliteit, maar 
vooral de kwaliteit van de door de selectiehuizen voorgestelde rassen 
wordt door het KBIVB geëvalueerd. Het KBIVB kan aldus rassen aanbeve-
len die in Belgische omstandigheden werden getest en vergeleken zijn met 
rassen gebruikt als getuige, die reeds hun waarde hebben bewezen in Bel-
gië. Het werk van de selectionneurs en het experimentele werk van het 
KBIVB dragen voor een groot deel bij aan de verhoging van de nationale 
opbrengst. Deze is gestegen met ±220 kg ruwe suiker/ha/jaar tussen 1996 
en 2013. Tussen 1996 en 2006 bedroeg deze evolutie ±155 kg suiker/ha/
jaar (juist voor het nieuwe suikerregime). Zij is in de afgelopen jaren toe-
genomen met ±325 kg suiker/ha/jaar, voor de periode 2007 tot 2013. 
De evolutie van de bruto suikeropbrengst/ha wordt hieronder weergege-
ven. Men kan zien dat, afhankelijk van de gekozen regressiecurve, er een 
opbrengst van 16 tot 18 ton/ha bruto suiker zou worden bereikt op natio-
naal niveau na 2022. 

Het kiezen van een ras dat niet gecontroleerd is of niet getest is in België 
en dus vergeleken is met getuigen gebruikt in de proeven uitgevoerd bui-
ten België, heeft het risico het productieniveau van de rassen die hun 
waarde bewezen hebben in onze streken niet te bereiken. Zichzelf bewezen 
hebben in onze streken betekent : volgens onze bodemtypes, onze weer-
somstandigheden (regenval, temperatuur, zaaidata, …), onze land-
bouwpraktijken (gronden met organische bemesting, …), ons milieu 
(bladziekten, plagen, nematoden, …), enz. 

De keuze van het veld, het klaarleggen van de grond en de zaai zijn essen-
tieel voor het verkrijgen van een hoge opbrengst. 
Bij de keuze van het veld, moet men rekening houden met de rotatie, de 
pH, de gehalten aan humus en elementaire voedingselementen (N, P, K, …) 
en moet men bij voorkeur gezonde gronden gebruiken, vrij van nematoden 
of slechts licht aangetast (dit geldt ook voor rhizoctonia bruinwortelrot of 
violetrot). Men moet de tussenteelt en de groenbedekkers (effect op de 
bodemvochtigheid bij de zaai) goed beheren. 
De zaaifase is ook van cruciaal belang. Een te vochtige bouwlaag, compact, 
verdicht, onregelmatig, heterogeen, met verslempte zones, enz. … leidt tot 
de vorming van vertakte bieten. In dergelijke gevallen is het wortelstelsel 
gecompromitteerd vanaf haar eerste ontwikkelingsstadium. De aanvoer 
van water en voedingsstoffen komt in het gedrang. Deze bieten lopen een 
groeivertraging op en dus een productieverlies. Hun hogere grondtarra ge-
nereert ook een financiële boete. 
De zaaitechniek is eveneens een belangrijk element. Deze moet een pre-
cieze zaai, een snelle en homogene opkomst toelaten. Een onregelmatige 
zaai veroorzaakt een onregelmatige ontkopping bij de rooi. De rooiverlie-
zen, gelinkt aan deze elementen (breuk van vertakte wortels, onregelma-
tige ontkopping, hogere grondtarra) kunnen het verlies aan suike-
ropbrengst bij de bewaring op lange termijn verergeren. 
In dezelfde geest, kan de keuze van een ras niet tolerant voor de bie-
tencystenematode in een besmette grond het productiepotentieel van het 
veld belemmeren (naar schatting aanwezig in minstens 50% van de velden 
aan verschillende besmettingsniveau’s). Talrijke bietentelers aarzelen nog 
te veel om de keuze voor dergelijke rassen te maken, en dit ondanks de 
grote genetische vooruitgang geboekt door de selectiehuizen voor der-
gelijke rassen. Hetzelfde geldt voor de keuze van anti-
rhizoctoniabruinwortelrotrassen in besmette gronden. 
Daarentegen aarzelt men niet meer om een rhizomanieresistent ras te kie-
zen. Deze rassen worden sinds ±2006-2007 gebruikt op 100% van de vel-
den (NB : in dezelfde periode als de verandering van het suikerregime !). 
NB : Een element waarmee geen rekening gehouden werd in de ramingen 
van het NBR is de beschikbaarheid van water, d.w.z. de noodzaak voor 
irrigatie. Onze teeltomstandigheden zijn ook niet (en gelukkig !) beïnvloed 
door deze belangrijke parameter. 

Beheersing van de verliezen bij de rooi en tijdens de bewaring 

Om de ontwikkeling van de rooimachines te beoordelen, zijn volgende 
cijfers veelzeggend ; 3% verlies aan suikeropbrengst in 1980 en 2% in 
2012. 
De metingen van rooiverliezen in de jaren 1980 gaven een verlies van 1,5 t 
wortels per hectare in de leem- en zandleemgronden (2 t in de kleigron-
den). Vandaag tonen de metingen vergelijkbare resultaten, maar met een 
productie die met 75% is toegenomen. 
Tijdens de bewaring op lange termijn (maximum ±2 maanden) verliezen 
de bieten gerooid met een minimum aan kwetsuren en wortelbreuk en cor-
rect ontkopt, ongeveer 2% van hun suikeropbrengst. Dit wanneer het ver-
lies beperkt blijft tot dat van het normale metabolisme. Op langere termijn 
of afhankelijk van de graad van kwetsuren en de agressiviteit van de rooi, 
kan dit verlies meer dan 5% bedragen en exponentieel toenemen. 
De laatste teeltoperaties, de afdekking met Toptex en de afdekking tegen 
strenge vorst, vormen respectievelijk een financiële stimulans (boete 
grondtarra) en een essentiële beveiliging tegen de zware financiële verlie-
zen als gevolg van een gedeelte ontdooide bieten in de levering. De 

Optimaliseren van de bietenteelt voor 2017 ! 
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Evolutie an de nationale Belgische suikeropbrengst, van 1996 tot 2013  
(t/ha) en extrapolatiecurves (constante in blauw, evolutionaire in rood). 

Studies uitgevoerd door de Europese Bieteninstituten (met name 
NBR - Nordic Beet Research Institute) schatten dat de producti-
viteit van de suikerbiet afhangt voor : 

70% van de goede rassenkeuze, de gronden, het klaarleggen 
van de grond en het slagen van de zaai, 

20% van de goede beheersing van verliezen bij de rooi en 
tijdens de bewaring, 

10% van de goede beheersing van de ziekten, de plagen en de 
onkruiden. 
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aandacht die de bietenteler nog moet hebben voor deze laatste teeltopera-
ties is zeker een van de meest belangrijke. 

Beheersing van de ziekten, plagen en onkruiden 

Dank zij de verschillende controlesystemen (netwerk waarnemingsvelden 
en waarschuwingsdienst van het KBIVB, IPM maatregelen, efficiëntie en 
goed beheer van de fytosanitaire producten, …), zijn de verliezen als 
gevolg van ziekten en plagen redelijk beheersbaar geworden. Fytosanitaire 
behandelingen uitvoeren in functie van de behandelingsdrempels, dit wil 
zeggen niet te vroeg en niet te laat, is een belangrijk element in de renta-
biliteit van de teelt. Een behandeling die te vroeg wordt uigevoerd leidt 
vaak tot onnodige of extra uitgaven. Een behandeling die te laat wordt 
uitgevoerd kan leiden tot productieverlies. 
In het algemeen en door het wijdverbreide gebruik van diverse fytosani-
taire behandelingen in de zaadomhulling, kunnen we stellen dat de 
meerderheid van de ziekten en plagen bij de jonge biet (d.w.z. tot het 
sluiten van de rijen) voldoende beheerst worden. Bovendien laat deze 
eenmalige behandeling het toe zeer weinig actieve stoffen per hectare te 
gebruiken. Dit voorkomt vollevelds insecticidenbehandeling, wat strookt 
met IPM praktijken (« Integrated Pest Management »). 

De onkruidbestrijdingssystemen (FAR systeem) voorgesteld door het 
KBIVB, vertonen een meer dan bevredigende efficiëntie, mits de mengsels, 
hun dosissen en de aanbevolen intervallen voor behandeling worden geres-
pecteerd. Elk jaar legt het KBIVB onkruidbestrijdingsproeven aan waarin de 
efficiëntie van de behandelingen uitgevoerd in het kader van het FAR sys-
teem doeltreffend blijkt (« FAR » systeem : F = product type ‘Betanal’, A = 
product type ‘Tramat’, R = bodemproduct type ‘Goltix’ of ‘Pyramin’, aange-
past aan de aanwezige flora, uitgevoerd in het kiemlobstadium van de 
onkruiden, goed uitgevoerd in goede weersomstandigheden). Bovendien 
zijn de FAR behandelingen minder agressief en veroorzaken minder stress 
voor de teelt en dus minder productieverlies ten opzichte van vaak onnodig 
complexe mengsels, die duurder zijn (dikwijls 1,5 tot 2 x keer duurder). 

Zijn opbrengstniveaus verhogen 

Rekening houden met alle hogergenoemde factoren is een belangrijke ba-
sis voor algemene reflectie. 
Op individueel niveau kunnen ook andere elementen overwogen worden 
om de opbrengsten te verhogen. Het belangrijkste element is het vervroe-
gen van de zaaidatum. Deze is natuurlijk afhankelijk van de weersomstan-
digheden en de toegankelijkheid van de velden, maar door een vroege zaai 
kan men de groeiduur van de biet verlengen. Iedere verlenging van de 
groeiperiode geeft een aanzienlijke verhoging van de bietenopbrengst. De 
groeiperiode kan aldus neigen naar een maximum van 250 dagen in de 
huidige omstandigheden (vroege zaai uitgevoerd op 10/03, late rooi 
uitgevoerd op 15/11). 
Als gevolg van de opwarming van de aarde, wordt een vroegere zaai een 
realiteit. Het KMI (Ukkel) heeft een vervroeging van de datum van de 
laatste lentevorst (einde van de winter) waargenomen. Tussen 1930 en 
1980, viel deze datum op ±16/04. Deze viel op ±10/04 tussen 1980 en 
2000. Sinds 2000 valt deze op ±20/03. Dit is de reden waarom men mo-
menteel aanbeveelt om de bieten in onze streken niet te zaaien vóór 10/03 
(risico op vorst bij de opkomst, risico op vernalisatie en schieters). 

Op nationaal niveau werden de jaren 2003 en 2011 gekenmerkt door een 
zeer vroege 50-zaaidatum (1/2 van de oppervlakte gezaaid). Deze vielen 
respectievelijk op 24/03 en 27/03. Deze jaren kenden nationale record-
opbrensten in suiker/ha, elke keer ±18% hoger dan de gemiddelde suiker-
opbrengsten van de voorgaande 5 jaren. De gemiddelde 50-zaaidatum van 
de voorgaande 5 jaren was 19/04 voor de periode 1998-2002 en 13/04 
voor de periode 2005-2010. 

Op individueel niveau kan het efffect van een vroege zaai of een verlenging 
van de groeiperiode geïllustreerd worden met de grafiek hieronder. Deze 
grafiek geeft een overzicht van de resultaten van een proef van het KBIVB, 
uitgevoerd in 2011, waar 3 zaaidata werden gecombineerd met 3 rooidata. 
De winst of het verlies aan opbrengst suiker/ha kan aldus worden vergele-
ken met een « gemiddelde » groeiperiode, dit is 205 dagen (vb. : zaai op 
09/04, rooi op 31/10). 

In deze proef ziet men dat de vervroeging van de zaaidatum geen effect 
heeft op het suikergehalte maar wel op de wortelopbrengst. De rooidatum 
heeft een effect op het suikergehalte en eveneens op de wortelopbrengst. 
De verhoging van de wortelopbrengst wordt bepaald vóór de zomer, indien 
de teeltomstandigheden een uitstekende wortelontwikkeling toelaten. Het 
doel is om een reeds goed ontwikkelde plant te hebben, met een totale 
bladbedekking (= sluiten van de rijen) vóór de maximale zonneschijnduur 
(periode van mei tot augustus met ±200 uren/maand zonneschijn). Het is 
daarna noodzakelijk om de hoeveelheid aanwezige bladeren te behouden. 
Het metabolisme van de plant richt zich hierdoor hoofdzakelijk op de pro-
ductie van suiker en niet op de productie van bladeren (geval van bui-
tensporige stikstofbemesting). 

20 t/ha suiker in 2020 ? 

De huidige slogan die streeft naar 20 t/ha bruto suiker in 2020 is ge-
baseerd op een goede synchronisatie van al deze elementen. Het is de te 
bereiken doelstelling om het concurrentievermogen van de suikerbiet in de 
komende jaren te behouden. 
Deze tot de verbeelding sprekende opbrengst werd reeds een paar jaar 
geleden bereikt bij sommige landbouwers, net als in sommige proeven van 
het KBIVB. 
Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, werd een gemiddelde opbrengst van 
20 t/ha suiker (en meer) reeds bereikt in 25% van de proeven van het 
KBIVB sedert 2009. 

In deze proeven worden de hoogste suikeropbrengsten verkregen met de 
langste groeiperiodes. De variatie van het suikergehalte is daarentegen 
afhankelijk van de plaats, de rassen, enz. … Men ziet dat de hoogste ge-
middelde suikeropbrengsten (> 20 t/ha) verkregen worden met suiker-
gehaltes die gemiddeld tussen 17,5% en 18,5% liggen. Volgens deze gra-
fiek blijkt dat de vooruitgang van de opbrengst dus eerder gebeurt op de 
wortelopbrengst en dus in de eerste groeifase, waarin een optimale worte-
lontwikkeling moet gebeuren. 

20 t/ha suiker op nationaal niveau : wanneer ? 

Al onze bietentelers tot dergelijke opbrengstniveau’s brengen zal afhangen 
van het niveau van hun professionaliteit. Dit niveau is reeds hoog voor die-
genen die rekening houden met alle bovengenoemde elementen. Voor 
zover deze evolutie zich kan verderzetten, vooral op genetisch niveau, kan 
de nodige tijd hiervoor worden bekeken op de grafieken hierna. Deze gra-
fieken tonen de « Yield Gap », dit wil zeggen het verschil waargenomen 
tussen de opbrengsniveau’s in de officiële proeven (proeven van het 
KBIVB) en de nationale opbrengsten. 

De proefvelden van het KBIVB zijn aangelegd in reële praktijkomstandighe-
den, maar eveneens in ideale proefomstandigheden. De waargenomen op-
brengstverschuiving is te wijten aan de combinatie van diverse factoren die 
leiden tot lagere opbrengsten, vaak gekoppeld aan het veld of de land-
bouwtechniek : te late zaaidatum, belangrijke aanwezigheid van wend-
akkers en kortlijnen, verdichting en heterogeniteit van de bodem, een te 
laag plantenbestand (<90.000 planten), te hoge of te lage stikstofbemes-
ting, een te late onkruidbestrijding die slecht aangepast of slecht toegepast 
of te agressief is, het niet gebruiken van anti-nematodenrassen in aange-
taste velden, meer verliezen bij de rooi (onregelmatige ontkopping, punt- 
of wortelbreuk) of tijdens de bewaring (suikerverlies, wortelverlies bij het 
laden). 
Op deze grafieken ziet men dat het verschil (« Yield Gap ») overeenkomt 
met een interval van ±10 jaar (of meer ?) om dezelfde opbrengstniveau’s 
te hebben. Dit verschil is minder uitgesproken voor het suikergehalte (en 
soms onbestaand). Het bedraagt gemiddeld ±0,5 punt suikergehalte. 
De evolutie van de wortelopbrengst vertoont de belangrijkste verschuiving. 
Zij varieert tussen 10 en 24 t/ha afhankelijk van het jaar (gemiddeld : ±16 
t/ha). Bovendien is de tendens op 17 jaar niet een vermindering van deze  
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Winst of verlies aan suikeropbrengst (verticale as in %) volgens verschil-
lende zaaidata (horizontale as) en voor verschillende rooidata. De 100% 
lijn komt overeen met een groeiduur van 205 dagen (vb. : zaai op 09/04, 

rooi op 31/10). Proef KBIVB 2011, van Lens Saint Rémy. 

Gemiddelde opbrengstniveau in bruto suiker (t/ha) bereikt in de jaarlijkse 
rassenproeven van het KBIVB volgens hun respectievelijke gemiddelde 

suikergehalte voor de periode 2009-2013. De rassenproeven werden ge-
zaaid op hetzelfde tijdstip als in de praktijk (meestal tussen 20/03 en 

15/04) en meestal gerooid tussen 15/09 en 15/11. Voor eenzelfde jaar 
worden de hoogste suikeropbrengsten bereikt met late rooi. Legende : 

één kleur/jaar. 
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Twee tractoren met één chauffeur ? 
De gebroeders Delputte runnen een groot akkerbouwbedrijf 
op drie locaties in de streek van Bergen-Aat. In 2008 startten 
ze met het gebruik van GPS-systemen op hun trekkers. Ze 
kozen voor het GPS-systeem Autofarm. “Zaaien en aardappe-
len poten doen we met GPS-RTK omdat deze werkzaamheden 
een grote precisie vragen. Het sproeien gebeurt met een Eg-
nos signaal.” aldus Etienne Delputte. De belangrijkste voorde-
len zijn volgens hem: grote besparing op diverse inputs, de mogelijkheid 
om langer door te werken zonder dat de kwaliteit eronder lijdt en het sys-
teem laat toe om met meerdere machinecombinaties tegelijk, een veld op 
dezelfde manier te bewerken. “Het enige nadeel dat ik kan bedenken is de 
aanschafprijs. Zeker wanneer men kiest voor een volledig ingebouwd sys-
teem is de aankoopprijs niet verwaarloosbaar. Het gebruiksgemak valt 
goed mee. Al zijn het natuurlijk de jongeren die er het snelst mee weg 
zijn.” Momenteel gebruiken de broers Delputte GPS vooral bij grondbewer-
king, zaai, bemesting en gewasbescherming. In de toekomst zou de land-
bouwer graag GPS-aangestuurde sectie-afsluiting voorzien op alle machi-
nes waarop dit mogelijk is. Momenteel worden de aardappelpootmachines 
uitgerust met sectie-afsluiting. Ook kunstmeststrooiers en andere zaaima-
chines zou de landbouwer graag uitrusten met GPS-aangestuurde sectieaf-
sluiting. “Wie weet hoe ver de toekomst ons brengt. Misschien komt het zo 
ver dat één chauffeur met behulp van GPS-systemen die met elkaar in ver-
binding staan, twee machines kan aansturen. Maar dat is vooralsnog toe-
komstmuziek.” besluit mijnheer Delputte. 

 

Van lichtbalk tot opbrengstmeting 
Vader en zoon Nijs zijn akkerbouwers in het Vlaams-
Brabantse Binkom. 5 Jaar geleden schaften zij hun eerste GPS
-systeem aan. Het systeem diende vooral om potas te strooi-
en op akkerland en hielp de chauffeur bij het volgen van de 
juiste lijn. “Sinds 3 jaar hebben we een tractor uitgerust met 
GPS-RTK. We gebruiken het GPS-systeem voor heel veel toe-
passingen. We werken met sectieafsluiting op de sproeier en 

kunstmeststrooier en planten aardappelen met sectieafsluiting. Twee jaar 
geleden hebben we een nieuwe bietenzaaimachine gekocht. We kozen er 
toen voor om deze uit te rusten met sectieafsluiting aangestuurd door een 
GPS-signaal. Volgens mij besparen wij hierdoor zo’n 10% zaaizaad. Waar-
van 5% door de sectieafsluiting op de (gerende) kopakkers en 5% omdat 
wij onze spuitpaden niet zaaien.” aldus Joris Nijs. “Daarnaast kan men ook 
in het duister zonder problemen verder werken.” Een nadeel, volgens Joris, 
is dat men een goede GSM-ontvangst moet hebben om het correctiesignaal 
te ontvangen. Daarnaast ligt, volgens Joris, de aanschafprijs aan de hoge 
kant. Al is hij er wel zeker van dat het systeem zichzelf terug verdient. 
“Men bespaart gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden, brand-
stof… omdat overlap vermeden wordt. Een GPS-systeem is daarom volgens 
mij zeker rendabel.” Om af te sluiten blikt Joris nog even vooruit: “Volgens 
mij zullen GPS-systemen steeds meer en meer gebruikt worden binnen de 
landbouwsector. Ik verwacht ook dat de systemen verder verbeteren en 
dat je er als landbouwer nog meer gaat mee kunnen doen. Wij willen in de 
toekomst ook de velden zaaiklaar gaan leggen met behulp van GPS en we 
denken eraan om ook onze pikdorser uit te rusten met opbrengstmeting 
gekoppeld aan GPS. Eén ding staat vast: eens je een GPS-systeem hebt 
aangeschaft, gebruik je het jaar na jaar bij steeds meer toepassingen.” 

GPS GPS GPS INININ   DEDEDE   PRAKTIJKPRAKTIJKPRAKTIJK, , , ENKELEENKELEENKELE   GETUIGENISSENGETUIGENISSENGETUIGENISSEN   
GPS-systemen bij het rooien kunnen interessant zijn voor tweefase systemen. In dat geval kan de tractor uitgerust worden met een RTK-GPS systeem. 
Bij het rooien is de hoogste nauwkeurigheid noodzakelijk (0-2 cm). De tractor stuurt automatisch en stuurfouten van de bestuurder worden uitgesloten. 
Om vlot te werken is het mogelijk om de stuurlijnen die gebruikt werden tijdens het zaaien te gebruiken bij het rooien (natuurlijk aangepast aan de werk-
breedte van de rooier). 

Besluit 
Een GPS-systeem heeft veel meer voordelen dan recht rijden alleen. Zo kan gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaad, brandstof en slijtage 
van onderdelen bespaard worden. Niet alleen is er een belangrijke besparing mogelijk, ook aan de opbrengstenzijde zijn er voordelen. Door gebruik te 
maken van een GPS-systeem, kan er meer werk gedaan worden op eenzelfde tijd. Daarnaast geven homogene, exacte teelthandelingen een homoge-
ner eindproduct mogelijks met een betere kwaliteit. Gebruikers vatten het duidelijk samen: “de aanschafprijs van een volledig geïntegreerd systeem is 
vrij hoog maar er wordt niet getwijfeld aan de rendabiliteit van een GPS-systeem.” 

Vervolg van p 6 

 

verschuiving (de regressielijnen wijken af !). De wortelontwikkeling in de 
eerste groeifase blijkt hier eveneens een belangrijk element te zijn in de 
vooruitgang van de opbrengst suiker/ha. 
De taak van het KBIVB is aan te dringen op de essentiële elementen die 
toelaten de opbrengsten te verhogen. In de elementen vermeld in de inlei-
ding (zie kader, studie van NBR), moet prioritair de verbetering van de ras-
sen en de studie van de resistenties tegen ziekten en plagen weerhouden 
worden. In het algemeen zal men de studie moeten verderzetten en het 
belang aantonen van de factoren die de groei van de biet kunnen remmen, 
de verliezen bij de rooi en de bewaring verminderen, enz. … om uiteindelijk 
de curve van de nationale opbrengsten te boosten. 
Het verkrijgen van een gemiddelde suikeropbrengst van 20 t/ha in 2020 is 
geen utopie. Dit zou het geval moeten zijn voor de rassenproeven van het 
KBIVB en bij de efficiënte bietentelers, zoals hier en daar waargenomen ! 

Milieuvriendelijke technieken moeten zorgen voor de duurzaam-
heid van de teelt 

Er werden vele technieken ontwikkeld om de inputs te verminderen : la-
gere dosissen herbiciden (FAR systeem), insecticiden aan zeer kleine dosis-
sen in de zaadomhulling, verminderde dosissen minerale stikstof toege-
diend in de rij, … In deze context kan het netwerk van waarnemingsvelden 

van het KBIVB, medegefinancierd door de regionale overheden, gericht 
advies geven in functie van de aanwezigheid van onkruiden, het verschij-
nen van sommige ziekten en/of plagen en hun aantastingsniveau. 
Er werden grote inspanningen geleverd met betrekking tot de stikstofbe-
mesting. In 1980 werd er 4 kg minerale stikstof per ton bieten gebruikt 
aan 16°S voor slechts 1,3 kg in 2012 (gegevens proeven KBIVB). Vergele-
ken met andere teelten, zijn de stikstofresiduen in de biet bij de rooi 
bijzonder laag. De bietenteelt wordt hierdoor vaak de goede leerling van de 
klas genoemd in de regionale wetgeving inzake beheersing van de nitraten 
(MAP 4 in Vlaanderen, PGDA in Wallonië), vooral omdat het goede beheer 
van de stikstofbemesting, geregeld in deze wetgevingen, een directe 
invloed heeft op de suiker- en financiële opbrengst per hectare. 
De ploegloze teelttechnieken (PTT) werden uitgebreid bestudeerd en zor-
gen voor een doeltreffende bestrijding van de erosie. Door de veralgeme-
ning van de reiniging en de combinatie reiniging/afdekking met Toptex 
worden de hoeveelheid getransporteerde grondtarra en groenresten ver-
minderd. Uit de studies over de plantaardige afdekking van de perspulpsi-
lo’s blijkt dat zij de plastiek dekzeilen en de gebruikte banden voordelig 
kunnen vervangen. 
Maar er wachten de sector nog vele uitdagingen : de toepassing van IPM 
(Integrated Pest Management), verdere reductie van de pesticiden, bo-
demverdichting, ... 

Enkele kerncijfers van de potentiële opbrengst van de biet 

1932 : Willcox (La Sucrerie belge) : volgens de groeiwet van Mitscherlich : 
capaciteit wortelopbrengst = 120 t/ha 
1953 : De Wit : capaciteit wortelopbrengst = 130 t/ha, capaciteit suiker-
opbrengst = 23 t/ha 
2004 : Imperial Valley (USA) : reële wortelopbrengst = 157 t/ha, reële 
suikeropbrengst = 23,7 t/ha (met 9 maanden vegetatie, de zon van 
Californië en het water van de Colorado !) 
2007 : Salamanca (E) : regionale suikeropbrengst = 23,10 t/ha (9-10 
maanden vegetatie) 
2007 : Imperial Valley (USA) : reële wortelopbrengst = 151,7 t/ha, suiker-
gehalte = 16,3%, reële suikeropbrengst = 24,7 t/ha 
2011 : België : nationale wortelopbrengst = 81,17 t/ha, suikergehalte = 
17,80%, nationale suikeropbrengst = 14,4 t/ha 

Zoals de ouderen het zeggen, de biet is een fles, men moet trachten de 
grootst mogelijke fles te verkrijgen vooraleer ze te vullen met suiker. Dit 
wil zeggen de grootste fles trachten te bekomen vóór de zomer zodat ze 
zich maximaal kan vullen met suiker vóór de winter. 
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Evolutie van de verschuiving van de 
opbrengst (« Yield gap ») tusen de 
opbrengstniveau’s verkregen in de 
rassenproeven van het KBIVB (in 
rood), met de rassen elk jaar ge-
bruikt als standaardgetuige, en de 
nationale opbrengstwaarden (in 
blauw). Legende : Wha : wortelop-
brengst (t/ha), S : suikergehalte 
(%), Sha : bruto suikeropbrengst 
(t/ha). 
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