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Meer dan 12000 bezoekers

voor de suikerbiet te Moyvillers!

Het kleine stadje Moyvillers, in Oise, was gedurende twee dagen, 26 en 27 oktober jl., de hoofdstad van de

suikerbietensector, ter gelegenheid van Betteravenir 2016, het Europees salon van de biet georganiseerd door het

Institut Technique de la Betterave en het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet.

De specifieke context met het einde van de quota in 2017, datum

waarop de prijs van de suiker niet langer zal worden gegarandeerd aan

de producent, heeft een belangrijke mobilisatie van de gehele sector

teweeggebracht. De mist trotserend, hebben inderdaad meer dan

12 000 bezoekers dit evenement in het veld bezocht. De helft kwam uit

Hauts-de-France met planters uit Oise, Aisne en Somme. Maar alle

andere bietenstreken waren ook vertegenwoordigd: van Normandië tot

de Elzas via Seine en Marne, Limagnes en Champagne!

De belangrijke buitenlandse mobilisatie heeft de interesse op nationaal niveau getoond, want naast België,

medeorganisator van het evenement, waren er een veertiental buitenlandse delegaties aanwezig: Duitsland,

Nederland, Engeland, Zweden, Oekraïne, Polen, Zwitserland, Spanje, Italië, Turkije, Marokko, Egypte, China, Japan, …

De planters, ondernemers en agrarische technici hadden 170 exposanten ter beschikking, aanwezig om te praten

over en zich voor te bereiden op de toekomst. De technische vragen over de rooi en het verbeteren van de rentabiliteit,

die het hart van het evenement vormden, hebben grote belangstelling gewekt:

• Het Technisch Dorp, de nieuwigheid op deze editie, liet de landbouwers toe om concrete antwoorden te

vinden over bewaring van hopen en bodemverdichting, twee probleemstellingen die van cruciaal belang

zullen zijn in de toekomst.

• Daarnaast hebben twee zonnige namiddagen aan de duizenden bezoekers de gelegenheid geboden om van

nabij het rooi-, reinigings- en afdekmateriaal in werking te bekijken en te bestuderen.

De heer Alexandre Quillet, Voorzitter van het Institut Technique de la

Betterave besluit: « Betteravenir 2016 is een succes. De nog komende en

reeds getoonde technische innovaties zullen blijven helpen bij het

optimaliseren van de productiekosten en het behouden van het

concurrentievermogen! De gehele sector, vandaag bijeengekomen, toont

dat wij allemaal getroffen worden door de problematiek van de post-

quota en dat er een toekomst vol kansen voor ons ligt. ».

Waren aanwezig: Alexandre QUILLET, Voorzitter van het ITB,

Anaïs DHAMY, Vice-Voorzitster van de Gemeenteraad van OISE,

Guy PATERNOSTER, Voorzitter van het KBIVB, Véronique

BROUCKAERT, Adviseur van René Collin, Waals Minister van

Landbouw, Marie-Sophie LESNE, Vice-Voorzitster van de

Regionale Raad van Hauts-de-France belast met Landbouw en

Agro-food, Annick DECAMP, Burgemeester van Moyvillers, Willy

BORSUS, Belgisch Federaal Minister van Landbouw, Didier

MARTIN, Prefect van Oise. © ITB

Betteravenir 2016, de grootste professionele Europese veldtentoonstelling,

gewijd aan de biet. Het neemt in 2016 Beet Europe op,

de tweejaarlijkse bijeenkomst van Europese machineconstructeurs.
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