
Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 

Les années 1962-1971 
En 1968, la CBB entre dans le Conseil d’Administration de l’IBAB.  
Le semis de précision (5 cm) puis celui en place (17 cm) sont développés grâce au semoir Tank. Les 
graines monogermes, d'abord mécaniques puis génétiques, connaissent un essor. Les essais et 
recommandations de désherbage chimique se poursuivent avec des produits de postémergence 
(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
L’utilisation de graines monogermes se généralise, et leur pouvoir germinatif atteint plus de 90%.  
L’institut met en garde contre des applications excessives d'engrais azoté, de lisier ou de fumier, 
nuisibles à la richesse et à l'extractibilité.  
Des expérimentations ont lieu avec de nouveaux herbicides contre les adventices (éthofumésate 
et métamitron).  

Les pucerons deviennent résistants aux OP et 
plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
Contre les nématodes, un microgranulé à base 
d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
rave durant son stockage. Il acquiert une renommée internationale en cette discipline, encore 
reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 

De gauche à droite, à l’arrière : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 De gauche à droite, à l’avant : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 
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Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 
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De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 
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lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-
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afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Les betteraves arrachées à ce jour l’ont été en assurant un maximum de jours de 
végétation pour assurer le maximum de production. L’arrachage des betteraves 
ne précédait le chargement que de quelques jours. La conservation en tas est 
courte et aucune précaution particulière n’était nécessaire, sauf d’assurer un mi-
nimum de perte et de terre. 

La même philosophie ne peut pas s’appliquer aux betteraves qui seront récoltées 
ce mois de novembre et qui resteront en tas plusieurs semaines et parfois jusque 
fin janvier. Les arrachages auront toujours comme objectif de récolter le maxi-
mum de la production établie, mais aussi d’assurer la bonne conservation des 
betteraves mises en tas avec le minimum de pertes et une conservation des sols 
pour les cultures suivantes.  

 

 

Quand arracher ? 

Tout le monde dira : « le plus tard possible », en sachant qu’il faut toutefois respecter le sol, les 
betteraves, la tare terre, l’absence de gel, … mais aussi un seuil de durée de conservation au-delà 
duquel les betteraves commencent à perdre de leur valeur marchande. 

L’objectif pour ces conservations de longues durées est de trouver le compromis entre arracher 
tôt en bonnes conditions et prolonger au maximum la croissance des betteraves en terre.  La date 
d’arrachage doit d’autant plus tenir compte de la culture suivante à mettre en place dans de 
bonnes conditions. 

En se basant sur les nombreuses expérimentations menées par l’IRBAB durant la dernière décen-
nie, il a été défini un seuil de somme de températures de 300 degrés jours (°DJ), au-delà de la-
quelle les moisissures commencent à se développer dans le silo, accélérant la dégradation des 
betteraves. (Ce seuil correspond à une température de 270 °DJ à l’extérieur du tas). 

Une première date d’arrachage peut idéalement être définie, en fonction de la date de livraison, 
pour que la durée de stockage ne dépasse pas (trop) le seuil de 300 degrés jours de conservation 
tel que déterminé par l’IRBAB (soit un équivalent de 2 mois à une température moyenne de 5°C : 
60 jours * 5°C = 300 degrés jours).  À partir du seuil de 300 degrés jours, on observe un début de 
pourrissement des betteraves (±2% en poids de parties pourries). Ce pourrissement devient expo-
nentiel par la suite. 

 
La figure ci-après présente l’évolution de la somme des degrés jours, basée sur les températures 
moyennes journalières (Uccle, données IRM, figure ci-dessus) en novembre, décembre et janvier 
(moyennes 2012-2021), en fonction de différentes dates d’arrachage proposées : 1/11—10/11—
20/11—1/12.  

La ligne horizontale donne le seuil de 270 degrés jours, seuil au-delà duquel les betteraves peu-
vent commencer à se dégrader, entraînant une perte de sucre et une dégradation de la qualité.  

Le développement de pourritures de conservation sera accélérée dans un tas mal ventilé 
(échauffement) et sur des betteraves ayant été blessées lors de l’arrachage. Les blessures et casses 
accélèrent la respiration des betteraves (perte en sucre) et la contamination par des moisissures. 

Lors d’une conservation de longue durée, les réglages de la machine de récolte sont le levier es-
sentiel et doivent être adaptés pour favoriser la conservation en silo des betteraves. La vitesse des 
turbines de nettoyage sera adaptée suite à l’observation des blessures et de la casse des pivots. Si 
un nombre important de betteraves présentent un pivot cassé supérieur à 3-4 cm, il faudra réduire 
la vitesse d’arrachage et celle des outils de décrottage.  

Conservation des betteraves à long terme : rappel des points d’attention   

Rappel des principaux points d’attention à l’arrachage 

Conserver au mieux des betteraves à livrer entre la mi-novembre et la mi-janvier, c’est 
pouvoir conserver à long terme des betteraves : 

  qui sont dans un bon état sanitaire : les champs avec des problèmes de pourritures 
racinaires (rhizoctone brun ou violet, carence en bore, nématode du collet, …) ne peu-
vent pas être conservées correctement à long terme. 

  qui ont été correctement récoltées et mises en tas :  

- à une date adéquate en fonction de la date de livraison pour ne pas dépasser 
(trop) 270 degrés jours. 

- dans de bonnes conditions de récolte : mieux vaut anticiper de quelques jours la 
récolte lorsque les journées sont encore favorables plutôt que de la retarder et être con-
fronté, en toute fin de campagne d’arrachage, à des conditions de récolte de plus en plus 
dommageables pour le sol, les betteraves et la conservation à long terme, 

- avec un minimum de dégâts aux racines : c’est-à-dire avec un micro-décolletage  
sans pétioles, avec peu de blessures et surtout avec un bris de pointes de racines infé-
rieur à 3-4 cm de diamètre (2 doigts). Cette qualité d’arrachage dépend des réglages de 
l’arracheuse mais aussi du son chauffeur ! 

- avant les premières périodes de gel : des périodes de gel sont théoriquement 
envisageables à partir du 15/11 au Centre et au Sud du Sillon Sambre et Meuse ou à partir 
du 01/12 au Nord du pays 

- en un tas bien aéré par le vent (peu de tare terre, pas de verts ni adventices), très 
bien protégé de la pluie (grâce à un bâchage avec un géotextile de type Toptex, suffi-
samment tendu et fixé) et surtout protégé du gel le moment venu (avec un surbâchage 
avec une bâche plastique, étanche au vent polaire). 

- en tenant compte du type de sol et les conditions pédoclimatiques de la par-
celle. Dans les parcelles lourdes, il vaut parfois mieux anticiper et conserver quelques 
jours de plus que d’arracher avec une tare terre importante et des betteraves blessées. Il 
faudra réduire la vitesse d’arrachage. 
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La figure ci-dessus reprend les températures journalières moyennes des 10 dernières années sur la 
période 2012-2021. Ces moyennes cachent cependant une forte variation entre les années :  
2015 (en rouge), année chaude avec une somme (3 mois) de 750 °DJ,  
2016 (en vert) année froide avec une somme (3 mois) de 360 °DJ. 
Attention : Les températures négatives intenses sont également dommageables à la conservation. 
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Evolution de la somme des dégrés Jours en fonction de la date d'arrachage
(sur base de températures moyennes IRM 2012-2021)

Pour calculer la somme des Degrés Jours, on additionne le nombre de jours x la température 
moyenne journalière. En fonction de la date de chargement prévue, on peut ainsi déterminer la 
date d’arrachage ‘idéale’ pour rester en dessous du seuil de 270 °DJ. 

Un arrachage dans de mauvaises conditions : blessures aux racines, une tare terre excessive qui 
limite l’aération du tas et qui empêche le dessèchement de la terre et favorise l’échauffement. Tout 
ce qu’il y a de plus mauvais pour une conservation à long terme.   
Somme des températures : à l’extérieur du tas  267 °DJ; à l’intérieur du tas  404 °DJ; perte ±10 % 
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