
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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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 

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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Voor de bieten die tot op heden werden geoogst werd het maximaal aantal groei-
dagen aangehouden om een maximale productie te garanderen. De bieten wer-
den slechts enkele dagen voor het laden geoogst. De opslag in de hoop is kort en 
er waren geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig, behalve om te zorgen 
voor een minimum aan wortelverlies en grondtarra. 

Dezelfde filosofie kan niet worden toegepast op bieten die in november worden 
geoogst en die enkele weken, soms tot eind januari, in de hoop blijven liggen. 
Het doel van het rooien zal altijd zijn om het maximum van de vastgestelde pro-
ductie te oogsten, maar ook om te zorgen voor een goede bewaring van de bie-
ten met een minimum aan verliezen, alssok het behoud van de bodemstructuur 
voor de volgende gewassen. 

 

 

Wanneer oogsten ? 

Iedereen zal zeggen: « zo laat mogelijk », wel wetende dat men de bodem, de bieten, de grondtar-
ra, de afwezigheid van vorst, … maar ook de bewaardrempel waarboven de bieten hun markt-
waarde beginnen te verliezen, moet respecteren. 

Om deze bewaring op lange termijn tot een goed einde te brengen moet men het beste compro-
mis vinden tussen vroeger oogsten in goede omstandigheden en de groei in de bodem zo lang 
mogelijk te behouden. De oogstdatum moet weliswaar ook rekening houden met het inzaaien 
van de volgteelt in goede omstandigheden. 

Op basis van talrijke onderzoeken uitgevoerd door het KBIVB tijdens het laatste decennium werd 
een temperatuursom van 300 graaddagen (°GD) bepaald waarboven de bewaarschimmels en 
wortelrotverschijnselen beginnen te ontwikkelen in de bietensilo die de kwaliteit van de bieten 
aantast. (Dit komt overeen met een temperatuursom van de buitenlucht van 270 °GD). 

Een eerste rooidatum kan ideaal worden bepaald in functie van de leveringsdatum, zodat de op-
slag de bewaardrempel van 300 graaddagen niet (te veel) overschrijdt, zoals bepaald door het 
KBIVB (dit is een equivalent van twee maanden (60 dagen) aan een gemiddelde temperatuur van 
5°C: 60 dagen * 5°C = 300 graaddagen). Vanaf de drempel 300 graaddagen, kan men een begin 
van verrotting van de bieten waarnemen (±2% in gewicht rotte delen). Deze verrotting wordt 
vervolgens exponentieel. 

 

De volgende figuur geeft het verloop van de temperatuursom in graaddagen, gebaseerd op de 
gemiddelde dagtemperaturen (Ukkel, KMI, figuur hierboven) in november, december en januari 
(gemiddelden 2012-2021), in functie van de verschillende voorgestelde rooidata: 1/11—10/11—
20/11—1/12.  De horizontale lijn geeft de bewaardrempel op 270 graaddagen, waarboven de 
bieten kunnen verrotten, wat een verlies aan suiker en aan kwaliteit meebrengt.  

De ontwikkeling van bewaarschimmels zal toenemen in een slecht verluchte bietenhoop 
(opwarming) en op bieten die beschadigd zijn tijdens de oogst. De oogstwonden en wortelbreu-
ken bevorderen de ademhaling van de bieten (suikerverlies) en zijn ingangspoorten voor de be-
waarschimmels. 

Voor een bewaring op lange termijn van bieten, is het regelen van de rooier een essentiële hevel 
die moeten aangepast worden om de betere bewaring te garanderen. De snelheid van de reini-
gingszonnen moet worden aangepast na een analyse van de penwortelbreuk. Indien teveel bie-
ten een wortelbreuk van meer dan 3-4 cm vertonen, zal de snelheid van het rooien en de reini-
gingsorganen verlaagd moeten worden. 

Bewaring op lange termijn : herinnering van de aandachtspunten   
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De figuur hierboven toont de gemiddelde dagtemperaturen voor de laatste 10 jaren over de periode  
2012-2021. Deze gemiddelden tonen niet altijd de grote variatie tussen de jaren :  
2015 (in rood), warm najaar met een temperatuursom (3 maanden) van 750 °GD,  
2016 (in groen) kous najaar met  een temperatuursom (3 maanden) van 360 °GD. 
Opgelet : Intensieve negatieve temperaturen zijn eveneens schadelijk voor de bewaring. 
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Verloop van de temperatuursom graaddagen in functie van de oogstdatum
(op basis van de gemiddelde dagtemperaturen KMI 2012-2021)

Om het aantal graaddagen te berekenen, maken we de som van het aantal dagen x gemiddelde 
dagtemperatuur. In functie van de geplande leveringsdatum kan men zo de « ideale » oogstperiode  
berekenen om onder de drempel van 270 °GD te blijven. 

Rooi in slechte omstandigheden : wortelkwetsuren, een excessieve grondtarra die de verluchting 
van de hoop en het opdrogen van de grond verhindert en een opwarming van de hoop.  Dit is alle-
maal slecht voor de bewaring op lange termijn.  
Temeratuursom : buiten de hoop  267 °GD;  in de hoop  404 °GD; verlies ±10 % 

Herinnering van de voornaamste aandachtspunten bij de 
oogst 

Indien u bieten, te leveren tussen midden november en midden januari, het best wil 
bewaren op lange termijn, dan moeten het bieten zijn die: 

  in een goede gezondheidstoestand verkeren: velden met problemen van wortelrot 
(rhizoctonia bruinwortelrot of violetrot, boorgebrek, stengelaaltje, …) kunnen niet cor-
rect bewaard worden op lange termijn. 

  correct gerooid werden en in hoop gelegd: 

- op een aangepaste datum in functie van de leveringsdatum on de dreample van 
270 graaddagen niet (teveel) te overschrijden) 

- in goede rooiomstandigheden: het best schuift men de rooi enkele dagen vooruit 
wanneer de dagen nog gunstig zijn eerder dan hem uit te stellen en op het einde van de 
campagne geconfronteerd te worden met meer schadelijke rooiomstandigheden voor de 
bodem, de bieten en de bewaring op lange termijn, 

- met een minimum aan wortelschade: dit wil zeggen met microtopping, met 
weinig kwetsuren en vooral met een wortelpuntbreuk lager dan 4-6 cm diameter (3 
vingers). De rooikwaliteit hangt af van de regelingen van de rooier maar ook van de be-
stuurder ! 

- voor de eerste vorstperiodes: vorstperiodes zijn theoretisch mogelijk vanaf 15/11 
in het Centrum en het Zuiden van het land of vanaf 01/12 in het Noorden van het land. 

 - in een goed door de wind verluchte hoop (weinig grondtarra, geen loof noch 
onkruid), zeer goed beschermd tegen regen (dank zij een afdekking met geotextiel van 
het type Toptex, voldoende aangespannen en bevestigd) en vooral beschermd tegen 
vorst (met een bijkomende afdekking met een plastiek dekzeil, winddicht). 

- rekening houdend met het bodemtype en de pedoklimatologische eigenschap-
pen van het perceel. Zeker in zware bodemtypen vervroegt men de rooi liever enkele 
dagen, ook al bewaart men de bieten enkele dagen langer, dan rooien in vochtige om-
standigheden met een hoge grondtarra en beschadigde bietenwortels. 
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