
Unitip 2014



Unitip, teeltvergaderingen, Unitip bijeen-

komsten en veldbijeenkomsten stellen de 

Agrarische Dienst in staat de nieuwste 

kennis en inzichten rond de bietenteelt te 

verspreiden. 

Afgelopen jaar zijn er in een aantal regio’s 

in Nederland zogenaamde ‘Flitsbijeenkom-

sten’ georganiseerd. Net na het vinden van 

de eerste bladschimmels zijn telers middels 

een SMS uitgenodigd voor een korte bijeen-

komst op een perceel in de buurt. Tijdens 

het uurtje dat de bijeenkomsten duren is 

gesproken over het herkennen van blad-

schimmels en de juiste bestrijdingsstrate-

gie. Gezien de grote opkomst en de positie-

ve reacties vanuit de praktijk zullen komend 

jaar ook in andere delen van Nederland dit 

soort korte lokale veldbijeenkomsten geor-

ganiseerd worden.



Doelstelling bereikt?

Een kleine tien jaar geleden hebben we een ambitie voor opbrengstverbetering in suikerbieten ingezet onder het 

thema 15-15-15: In 2015 willen we gemiddeld 15 ton suiker per hectare met €15 variabele kosten per ton bieten. Een 

jaar eerder is de doelstelling bereikt. De recordopbrengst van 15.133 kg suiker (Unitip deelnemers 16.002 kg) houdt 

natuurlijk verband met het groeiseizoen, maar is zeker ook een resultaat van structurele inzet van teeltverbeteringen. 

Vroeg zaaien, de juiste rassenkeuze en een gezond blijvend gewas stonden garant voor een hoge opbrengst. 

Meten is weten

Het verslag Unitip 2014 geeW een overzicht van markante en belangrijke aspecten van de bietenteelt uit het afgelopen 

jaar. In veel gevallen worden cijfermatige vergelijkingen gemaakt tussen gebieden, maar worden ook in historisch 

perspectief gezet. De ervaring leert, dat teeltregistratie de basis is voor verbeteringen. Voor wie niet vastlegt wat hij of 

zij doet, is het vrijwel onmogelijk een goede analyse te maken van zijn handelingen. Het evalueren, de teeltwijze en de 

resultaten vergelijken met collega’s, draagt bij aan de resultaten van vandaag. 

Teeltregistratie is de basis

De conclusie is: Deelnemen aan Unitip is heel nuttig en levert geld op. Veel telers registreren in Unitip door gebruik te 

maken van de internetmodule in het ledenportaal van Cosun. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van bedrijfs-

managementsystemen (BMS) om registraties eenmalig voor alle gewassen vast te leggen. Eenmaal in BMS- sen 

vastgelegde gegevens kunnen via internet worden verzonden naar Unitip. Op deze wijze kunnen we dubbel registreren 

voorkomen. Ook registraties voor andere gewassen en opgaven voor de landbouwtelling kunnen digitaal worden 

aangeleverd. Dit proces verloopt helaas nog niet altijd vlekkeloos, maar er wordt gewerkt aan verbeteringen. 

Registratie in Unitip wordt steeds verder doorontwikkeld. Met ingang van 2015 zal geogra]sche informatie over het 

bouwplan belangrijker worden. Suiker Unie zal dit jaar hiermee gaan experimenteren. In de toekomst zullen we steeds 

meer nuttige informatie koppelen aan de geogra]sche perceelslocatie zelf, de zogenaamde polygonen, van de bieten-

percelen. 

Samen met de bietentelers, het IRS en andere betrokkenen blijW Suiker Unie werken aan verdergaande opbrengstver-

beteringen. Met de nieuwe doelstelling ‘1890’ werken we aan meer dan 16 ton suiker per hectare. Als meer telers 

meedoen met Unitip kunnen we ook deze slag gaan maken. 

De Agrarische Dienst van Suiker Unie

Februari 2015

© Copyright Suiker Unie 2015

Het gebruik van gegevens uit dit verslag is toegestaan, mits vermelding van de bron.
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1 Zaaiperiode

Zaai, opkomst en sluiting gewas
Maart was vrij droog en bijzonder warm. De uitzaai was hierdoor vroeg met als resultaat een gemiddelde zaaidatum 

van 24 maart. Doordat er ook voldoende vocht aanwezig was verliep de opkomst en beginontwikkeling van het 

bietengewas, ondanks de algemeen matige tot slechte structuur van het zaaibed, voorspoedig. Dit in tegenstelling tot 

de record warme en droge april van 2007, toen bleef veel zaad lang ongekiemd droog liggen. 

Tabel 1   Zaaiverloop, plantaantallen en opkomst (Unitip 2014) 

Zaaidatum

Regio Gemiddelde Begin Eind
Zaaiafstand 

(cm)
Planten/ 
hectare

Opkomst %

Flevoland 21-maart 7-maart 20-april 19,7 84.850 83,4

Holland 23-maart 7-maart 15-mei 19,1 80.271 76,4

Noordelijke klei 25-maart 11-maart 17-april 19,7 81.712 80,2

Noordelijke lichte grond 29-maart 6-maart 1-mei 18,5 83.798 77,7

Zuidoost klei en löss 23-maart 12-maart 4-april 19,1 82.382 78,3

Zuidoost zand 22-maart 6-maart 19-april 19,1 88.627 84,2

Zuidwesten 24-maart 19 februari 6-mei 18,9 81.827 77,6

Gemiddeld 2014 24-maart 19,1 82.912 79,1

De bieten hadden het veld gemiddeld 2 weken eerder gesloten dan 

in 2013. Door de vroege sluiting van het gewas waren de bieten in 

staat optimaal te pro]teren van de vele zonuren in juni. Hierdoor 

wezen de opbrengstmodellen al erg vroeg in het jaar op een te 

verwachten topopbrengst. 

Vroeg zaaien loonde in 2014

Vrijwel ieder jaar blijkt uit gegevens in Unitip dat vroeg gezaaide percelen gemiddeld gezien een hogere opbrengst 

hebben dan later gezaaide percelen. Vroeg gezaaide percelen hebben vaak eerder het veld dicht en kunnen dus eerder 

suiker gaan produceren. In 2014 is het ehect van vroeg zaaien heel sterk (tabel 3). Vooral in het zuiden en midden van 

Nederland zagen we zeer positieve ehecten van vroeg zaaien. Een oorzaak hiervan kan gevonden worden in het slechte 

zaaibed en het weer. De vroeg gezaaide percelen kregen net na het zaaien een iinke bui regen. Hierdoor had het zaad 

voldoende vocht om snel te ontkiemen. Percelen die later gezaaid werden kregen een droge periode te verduren 

waardoor een deel van het zaad lang droog lag.

Tabel 3   Zaaitijdstip en suikeropbrengst per regio (Unitip 2014) 

zaaiperioden Flevoland Holland
Noordelijke 

klei

Noordelijke 

lichte grond

Zuidoost 

klei löss

Zuidoost 

zand
Zuidwesten

voor 15 maart 18,631 17,161 15,903 14,612 15,446 15,847 16,978

15maart t/m 22 maart 18,064 16,835 16,438 15,035 15,604 15,038 16,674

23 maart t/m 30 maart 17,824 15,894 15,237 14,371 15,462 14,938 16,079

na 30 maart 17,777 15,508 15,900 13,896 14,562 13,884 15,268

Gemiddeld 2014 18,094 16,434 15,944 14,245 15,333 14,985 16,243

Tabel 2   Sluiting gewas (Unitip 2013-14)

Regio 2013 2014

Flevoland 22-juni 5-juni

Holland 23-juni 5-juni

Noordelijke klei 23-juni 10-juni

Noordelijke lichte grond 26-juni 16-juni

Zuidoost klei en löss 22-juni 5-juni

Zuidoost zand 16-juni 1-juni

Zuidwesten 23-juni 4-juni

Gemiddeld 22-juni 7-juni
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Zaaibedbereiding
Door de zachte winter zonder vorst was de structuur van de 

kleigrond matig tot slecht. Het kostte dan ook veel aandacht 

en energie om een fatsoenlijk zaaibed te krijgen. Meerdere 

bewerkingen waren soms nodig, vaak met aangedreven 

werktuigen zoals een rotoreg of in sommige gevallen een 

frontfrees voorop de tractor en achter een rotoreg. In 

combinatie met een scherp zaaikouter en op tijd een bui 

regen kon toch een goede opkomst worden gerealiseerd. 

Zaaien
De toepassing van GPS bij zaaien neemt toe. Op de 

nieuwste bietenzaaimachines kan in combinatie met GPS 

overlap in geren en kopeinden worden voorkomen. Dit 

leidt tot kostenbesparing op bietenzaad en betere 

rooiresultaten (minder groen) doordat de rijen niet door 

elkaar gezaaid zijn. Als er met brede banden gespoten 

wordt hoeven de rijen in de sporen niet gezaaid te 

worden. De rijen ernaast kunnen met een elektrisch 

aangedreven zaaimachine dikker (plus 15%) gezaaid 

worden.

Figuur 1    Werktuigen voor zaaibedbereiding zeeklei/
zavel (Unitip 2007-2014)

Conclusie
-  In 2014 veel energie gestoken in een goed zaaibed

-  Toepassingen van GPS nemen toe

-  GPS op zaaimachine geeW 

• kostenbesparing op zaaizaad 

•  kwaliteitsverbetering van het rooiwerk
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Direct zaaien in groenbemesters
In 2014 werd er op meer plaatsen geëxperimenteerd met direct zaaien van bieten in een groenbemester, meestal een 

gele mosterd. Normaal gesproken bevriest deze groenbemester in de winter en kan er direct gezaaid worden. De foto 

hieronder laat de gele mosterd zien zoals deze in februari 2014 erbij stond.

Doordat de gele mosterd niet afgevroren was, zijn meerdere bewerkingen uitgevoerd. Het gewas is doodgespoten met 

glyfosaat. Na 4 weken, voor het zaaien, klepelen om de massa kwijt te raken en met een schijvenzaaimachine inzaaien.

We zien met deze teeltmethode meer actief bodemleven en akkervogels, zoals kieviten, op de akker. Wat opvalt is, dat 

het waterbergendvermogen van de grond bij deze niet-kerende bewerking niets onderdoet ten opzichte van ploegen. 

De verwachting is dat door het nieuwe GLB-beleid meer groenbemesters geteeld zullen worden waardoor de aandacht 

voor deze manier van bieten telen toe zal nemen. De biodiversiteit neemt daarmee toe.

De gegevens uit Unitip (]guur 3) onderschrijven IRS-onderzoek van een aantal jaar geleden. Er is geen betrouwbaar 

verschil te vinden tussen de opbrengsten van percelen waarbij de hoofdgrondbewerking kerend of niet-kerend was. Uit 

de Unitip gegevens blijkt dat dit zowel voor lichte grond, zand- en dalgrond, als voor kleigrond geldt.

Conclusie
- Direct zaaien in groenbemesters neemt toe

- Opbrengsten bij niet-kerende bewerking gelijk aan ploegen

- Door nieuwe GLB zal inzet van groenbemesters toenemen

- Positieve ehecten op de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit 

- Minder bewerkingen en dus minder brandstooosten

Figuur 2   Plantaantal zeeklei/zavel (Unitip 2007-2014) Figuur 3    Suikeropbrengst Nederland bij kerende en 
niet-kerende bewerking (2007-2014)
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Insecticiden na opkomst
Sinds medio 2013 is Perfekthion niet langer toegelaten voor bestrijding van de bietenvlieg. Hiermee zijn er geen 

middelen meer toegelaten voor een na opkomstbespuiting tegen bietenvlieg.

In ]guur 4 is de inzet van insecticiden per plaag 

weergegeven. Overige insecten zijn vooral trips, 

aardappelstengelboorder en incidenteel rupsen. Tegen 

luizen en overige insecten is de inzet van middelen 

lager dan vorig jaar. Een snelle opkomst en beginont-

wikkeling vanwege het warme voorjaar zorgden ervoor 

dat de optredende insectenplagen de schadedrempel 

niet of nauwelijks overschreden. Plaatselijk was de 

druk van bietenvlieg in 2014 hoger dan normaal: Met 

name in de Noordoostpolder en, weliswaar minder, in 

Noord-Holland. Daarbij is in bepaalde rassen meer of 

mindere mate aantasting van vreterij van de bietenvlieglarven waargenomen. Later is in deze gebieden ook een tweede 

en/of derde generatie larven gesignaleerd. Afgezien van het feit dat ook hier de schadedrempel zelden is overschreden, 

vraagt men zich af waardoor de waargenomen rasverschillen worden veroorzaakt. Hierbij wordt o.a. gedacht aan 

verschil in bladmassa, bladstand, bladkleur en snelheid van ontwikkeling. Deze kenmerken leiden tot een bepaalde 

aantrekkingskracht waardoor de bietenvlieg zich tot de ene bladontwikkeling wel en tot een andere niet aangetrokken 

voelt. Daarnaast is het denkbaar dat een snellere ontwikkeling van het bladapparaat een verdunnend ehect heeW op de 

insecticiden vanuit de pil in de plant. Onderzoeken voor Poncho Beta en Sombrero hebben uitgewezen dat bij de in 

Nederland toegepaste doseringen de werking gelijkwaardig is. In het komend seizoen worden enkele proefvelden 

aangelegd.

Figuur 4   Insecticiden na-opkomst (Unitip 2007-2014)

Conclusie
-  Insecticide gebruik na 

opkomst neemt verder af 

vanwege het intrekken 

toelating Perfekthion

-  Insectenschade treedt 

incidenteel op

-  Schadedrempel verschilt per 

plaag 

-  Ehect op opbrengst en welke 

voorkeur insecten hebben 

wordt nog onderzocht
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2.  Bekalken

In de bietenteelt zien we met regelmaat percelen die achter blijven in groei, veelal veroorzaakt door een te lage pH. In 

]guur 5 is de meeropbrengst van bekalken weergegeven voor percelen met verschillende pH-waarden. Hiervoor zijn 

1185 percelen van de noordelijke lichte grond tussen 2007 en 2013 met elkaar vergeleken. De vergelijking geeW aan 

dat bekalken, zeker op percelen met een pH-waarde van (4,5-5 pH), resulteert in een iinke meeropbrengst. In steeds 

meer gevallen is de gemiddelde pH van een perceel goed, maar is er binnen het perceel sprake van grote variatie. Een 

pH waarde van 3,5-4 op delen van een perceel is dan ook geen uitzondering. Dit verklaart de grote variatie in op-

brengst binnen een perceel. 

Veel variatie binnen perceel
Afgelopen teeltseizoen heeW de Agrarische Dienst in het Zuidoosten van Nederland het pH probleem verder in kaart 

gebracht. Bij telers en middels een proefveld in Grashoek is het nut van bekalken onderzocht. Het project is uitgevoerd 

in samenwerking met Loonbedrijf Gebroeders Hermans, student Philippe Packbier van Wageningen Universiteit en CSV 

COVAS. Het proefveld kenmerkte zich door grote pH-variatie binnen het perceel

Gangbare bekalking 

Allereerst is het proefveld gescand met een Veris scanner voor het vaststellen van de plaatsspeci]eke pH. Indien het 

betrehende proefperceel gangbaar bekalkt zou worden, op basis van één mengmonster, zou dit resulteren in een 

gemiddelde pH waarde van 4.7. Bij een gangbare kalkgiW zou er 0.5 ha optimaal bekalkt worden, 0.5 ha overbekalkt en 

1.75 ha zou te weinig kalk krijgen. 

Precisie bekalking 

In het onderzoek is gekozen om een gedeelte van 

het proefveld variabel te bekalken. Het proefveld 

had een pH-variatie van 3,6-6,5 pH. Door middel van 

een taakkaart (geeW variabele kalkdoseringen 

verdeeld over het bietenperceel aan) kan de 

kalkstrooier zo geprogrammeerd worden dat met 

behulp van GPS de juiste hoeveelheid kalk op de 

juiste plaats komt. Hierdoor wordt een over- of 

onderbekalking voorkomen. 

Figuur 5    Meeropbrengst door bekalken op de Noordelijke 
lichte grond (Unitip 2007-2013)
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Naast de stroken waar variabel bekalkt is, zijn er stroken aangebracht met een egale, gangbare kalkgiW. Daarnaast zijn 

er in een blokstructuur vier verschillende behandelingen uitgevoerd (Niet bekalkt, 1/2 advies, advies en dubbele 

adviesdosering). De kalkgiWen op deze veldjes zijn handmatig uitgevoerd. Gedurende het groeiseizoen zijn er bodem-  

en gewasmetingen verricht om het ehect van bekalking te onderbouwen.

 

Resultaten 
Eind oktober zijn de opbrengsten en kwaliteit 

bepaald van de veldjes met variabele bekalking en 

de veldjes met handmatige bekalking. In ]guur 6 

staan de resultaten van de handmatig uitgevoerde 

bekalkingen. Deze ]guur laat een duidelijke stijging 

in suikeropbrengst zien naarmate de kalkgiW hoger 

was. Op de veldjes met een lage pH (3.7-4) waarop 

niet bekalkt is, is plantwegval geconstateerd. 

 

Figuur 7 en 8 geven de suiker- en wortelopbrengst 

in ton/ha voor de stroken die variabel bekalkt zijn 

en de stroken die met een constante kalkgiW 

gestrooid zijn. De opbrengst van de variabel gestrooide stroken is duidelijk hoger. Daarnaast heeW variabel doseren 

het voordeel dat er op de plekken waar de pH-waarde al een voldoende niveau heeW niet of nauwelijks bekalkt wordt. 

Hierdoor kan men werken naar een homogener perceel.

Conclusie 
Bekalken loont, zeker op de lichte gronden waar intensief wordt bemest en veel geruild wordt onder telers. Veel 

percelen hebben een grote pH-variatie binnen het perceel waardoor plaatsspeci]ek bekalken interessant is. De 

technieken om variabel pH te meten en te bekalken zijn vrij nieuw. Er zijn nog technische verbeterpunten en ze zijn 

daarom nog niet overal beschikbaar. De proef toont echter aan dat variabele technieken de toekomst hebben. Door het 

goede groeiseizoen zijn de opbrengstverschillen tussen wel en niet bekalkte veldjes relatief beperkt. Bij drogere 

omstandigheden zouden de verschillen groter zijn geweest. De bieten hebben dan nog meer moeite om nutriënten op 

te nemen.

Figuur 6    Suikeropbrengst/ha bij verschillende kalkgiWen 
(CSVCOVAS, 2014)

Figuur 7    Suikeropbrengst/ha bij variabele en egale 
bekalking (CSVCOVAS, 2014)

Figuur 8    Wortelopbrengst/ha bij variabele en egale 
bekalking (CSVCOVAS, 2014)
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3.  Stikstodemesting

De afgelopen jaren zijn de opbrengsten van suikerbieten spectaculair gestegen. Waar een hectare bieten rond 2000 

gemiddeld 60 ton bieten opbracht, brengt een hectare in 2014 90 ton bieten op. In dezelfde periode is het bemes- 

tingsniveau nauwelijks veranderd. De stikstodemesting is zelfs licht gedaald. Logischerwijs komen er vaak vragen of 

de stikstofgiW verhoogd moet worden om de hoge opbrengsten mogelijk te blijven maken.

Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de hoeveelheid stikstof die de biet opneemt en met de oogst van het 

land gevoerd wordt. Er is een verband tussen de totale hoeveelheid stikstof in de biet en het amino-N gehalte die in de 

bietenmonsters bepaald wordt. Figuur 9 laat zien dat de amino-N gehalten de afgelopen jaren spectaculair gedaald 

zijn. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door verbeterde bietenrassen. De hoeveelheid stikstof die per ton biet 

de akker verlaat is sterk afgenomen. Figuur 10 laat zien dat de totale hoeveelheid stikstof die met de bieten de akker 

verlaat in de periode 2001-2014 zelfs wat gedaald is, ondanks de sterke opbrengststijging.

Wat zegt de amino-N?
Rond het jaar 2000 was de ‘vuistregel’ dat bieten met een amino-N onder de 10, stikstofgebrek hebben gehad. Recente 

gegevens van het IRS laten zien dat de moderne rassen pas bij een amino-N onder de 5 een grote kans op stikstofge-

brek hebben. De rode balken in ]guur 11 laten zien dat slechts 1,5% van alle monsters van campagne 2014 een 

amino-N onder de 5 hebben. Bij bieten met een amino-N boven de 15 is het goed de stikstofgiW kritisch te bekijken. De 

hoge amino-N cijfers kunnen veroorzaakt zijn door een langdurige stressperiode (extreme droogte, ziektes). Hebben 

zich geen langdurige stressperiode voorgedaan, dan is de kans groot dat de stikstofgiW te hoog is geweest. 

Wanneer men in ]guur 11 de blauwe en rode balken vergelijkt ziet men de sterke afname van amino-N in de bieten in 

de afgelopen tien jaar. Een enorme kwaliteitsslag die het verwerkingsproces in de fabrieken sterk verbeterd heeW en 

ervoor zorgt dat telers met dezelfde hoeveelheid stikstof 50% meer bieten kunnen oogsten. Kortom: een duurzame 

bietenteelt waar elke teler trots op kan zijn.

Figuur 9    Campagnegemiddelde Amino-N (2001-2014)

Figuur 11   Verdeling Amino-N waarden bietenmonsters (2004 en 2014)

Figuur 10    Campagnegemiddelde wortelopbrengst en N-afvoer met 
bieten (2001-2014)

Conclusie
-  StikstodehoeWe per hectare gelijk 

ondanks hogere opbrengsten

-  Bieten met een amino-N onder de 5  
hebben grote kans op stikstofgebrek

-  Slechts 1,5% van de monsters in 2014 
had een amino-N onder de 5

-  Overweeg bij bieten met een amino-N 
boven de 15 de stikstofgiW te verlagen
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Stikstof adviesmodule
Ontstaan stikstof advisering

In het verleden werd stikstof voor bieten ruim aangewend, vooral in de gebieden waar veel gebruik gemaakt werd van 

dierlijke mest. Begin jaren tachtig was een giW van 200 kg N/ha heel gewoon. De grote hoeveelheden stikstof in de 

bieten leidden echter tot suikerverliezen bij de verwerking. Daarom werd grootschalige onderzoek gestart naar de 

optimale stikstofgiW. Uitbetaling op kwaliteit WI deed eind jaren ’80 zijn intrede. Een te hoge stikstofgiW gaf een lage 

WI met een korting op de bietenprijs. Een te lage stikstofgiW ging echter ten koste van kilogramopbrengst. Kortom: Het 

geven van een optimale stikstofgiW leverde nog meer ]nancieel voordeel. Het nemen van een N-min monster in januari 

t/m maart lag aan de basis. Met behulp van een formule werd de optimale N-giW berekend. Dit leidde tot vermindering 

van de stikstofgiW in de jaren negentig. Het aantal Unitip percelen met een N-min monster nam toe tot ruim 40%. Na 

2000 nam dit echter af. De N-min voorraad is de afgelopen jaren redelijk voorspelbaar (]guur 12), met uitzondering 

van het zuidoosten. Ook is er geen relatie tussen de neerslag in de winter en de N-min voorraad (]guur 13) 

Vanaf winter 2015 stikstof adviesmodule beschikbaar

Uit stikstofproeven van de afgelopen jaren blijkt dat de optimale stikstofgiW ongewijzigd blijW. Het artikel op pagina 

10 toont dit ook aan op basis van de geleverde bieten in 2014. De optimale stikstofgiW wordt berekend met de 

volgende formule: 200-(1,7x N-voorraad). De N-voorraad is de hoeveelheid N-min gemeten in de laag 0-60 cm of de 

bewortelbare zone. 

Op Unitip percelen met N-min onderzoek (15%) wordt een gemiddelde N-voorraad van ongeveer 40 kg gemeten. Dit 

varieert iets per gebied. De meeste spreiding zit in de gebieden zelf en is arankelijk van de zwaarte van de grond. 

Vanaf het volgende teeltseizoen zal Suiker Unie een stikstof adviesmodule beschikbaar stellen via het ledenportaal. De 

module gaat uit van de N-voorraad uit bodemmonsteranalyse of een geschatte hoeveelheid gebaseerd op het gebied en 

de grondsoort. Vanuit de gemiddelde voorraad per gebied gecorrigeerd naar zwaarte van de grond is het mogelijk een 

optimale N-advies te berekenen binnen een bandbreedte van 30 kg N. De module houdt daarbij ook rekening met de 

voorgeschiedenis van het perceel:

Tabel 4 Correctiefactoren N-advies module

Jaar op jaar drijfmest -25 kg

Voorvrucht (meerjarig grasland) -100 kg

Groenbemester Geslaagd Niet geslaagd

   - “gewone groenbemester” -30 kg -15 kg

   - “bij onderwerken in voorjaar” -40 kg -20 kg

   - “vlinderbloemige” -60 kg -30 kg

Toeslag dun/slecht bewortelbaar 
pro]el (≤40cm)

+20 kg

Figuur 12    N-min verloop Nederland (Unitip 1985-2014) Figuur 13   N-min en neerslag winter (Unitip 1985-2014)
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4. Bladschimmels

Zoals bekend kunnen de vijf bladschimmels in suikerbie-

ten veel schade veroorzaken. Bij stemphylium en 

cercospora kan dit zelfs oplopen tot 40% opbrengstder-

ving. Het jaar 2014 kenmerkt zich door een zeer vroeg 

tijdstip van infectie en een relatief hoge schimmeldruk. 

In tabel 5 is weergegeven wanneer het eerste advies is 

gegeven om het gewas te controleren. De eerste 

waarschuwingen van 20 juni zijn de vroegste ooit sinds 

het bestaan van de bladschimmelwaarschuwingsdienst. 

Deze dienst helpt bij de bladschimmelbestrijding. Op 

het moment dat er op twee percelen in een bepaalde 

regio bladschimmels worden gevonden gaat er een 

waarschuwing uit voor die regio en ontvangt de teler 

een sms om de bietenpercelen te gaan controleren. In 2014 was dit moment vroeg in het jaar omdat de ontwikkeling 

van het gewas zo’n twee weken vroeger was en de schimmels zich een maand eerder manifesteerden. In drie weken tijd 

zijn alle gebieden in Nederland gewaarschuwd. 

Veldbijeenkomsten en Retengo Plust
De Agrarische Dienst van Suiker Unie heeW diverse regionale veldbijeenkom-

sten georganiseerd met als onderwerp bladschimmels. De meeste aandacht 

ging hierbij uit naar de ziekte stemphylium. Het middel Retengo Plust, met 

goede nevenwerking op stemphylium werd dit jaar toegelaten voor suiker-

bieten. In het hele land is deze aantasting gevonden, waardoor in veel 

gevallen gebruik is gemaakt van dit middel. Een goede spuitstrategie, met 

soms wel 3-4 verschillende middelen, wordt steeds belangrijker om de 

diverse bladschimmels goed te kunnen blijven bestrijden. Zo kan worden 

voorkomen dat resistentievorming van schimmels optreedt met minder 

ehectieve werking van middelen als gevolg. Op www.cosunleden.nl staat de 

brochure stemphylium. Hierin is alles uitgebreid toegelicht.

Tabel 6   Bladschimmelbestrijding (Unitip 2014) 

regio
datum 
SMS

% voor 
sms datum

% na sms 
datum

geen 
bespuiting

% 1x 
spuiten

% 2x 
spuiten

% 3x 
spuiten

% 4x 
spuiten

Flevoland 24 juni 3 97 4% 11% 47% 35% 3%

Holland 26 juni 1 99 15% 16% 38% 28% 3%

Noordelijke klei 2 juli 3 97 9% 32% 38% 21% 0%

Noordelijke lichte grond 20 juni 1 99 6% 10% 20% 46% 18%

Zuidoost klei en loss 26 juni 0 100 8% 21% 39% 30% 2%

Zuidoost zand 20 juni 0 100 10% 12% 27% 44% 7%

Zuidwesten 3 juli 9 91 6% 16% 44% 31% 3%

Gemiddeld 2014 8% 16% 37% 34% 5%

Tabel 5    Gemiddelde datum 1e fung. 
bestrijding (Unitip 2008-2014)

Jaar Gemiddelde datum 1e 
\ngicide bespuiting

2008 2 augustus

2009 5 augustus

2010 11 augustus

2011 1 augustus

2012 2 augustus

2013 3 augustus

2014 12 juli

Figuur 14    Gemiddeld aantal fungicide bespuitingen (Unitip 
2006-2014)
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Timing van de bladschimmelbespuitingen
 Dit jaar is gebleken dat de omstandigheden voor met name cercospora heel gunstig zijn geweest. Vanaf de tweede 

week juli tot het einde van het bladschimmelseizoen, half oktober, zijn er relatief veel dagen geweest met gunstige 

omstandigheden voor infectie door cercospora. Helaas moeten we constateren dat ondanks de vroege waarschuwingen 

er op veel percelen te laat een bestrijding tegen stemphylium of cercospora is uitgevoerd. Zo zijn een aantal percelen 

pas rond half juli voor de eerste keer gespoten. Het blijkt dat teveel telers het gewas als “schoon” beoordeelden, 

terwijl er toch al vlekjes op het gewas aanwezig waren.

Te veel tijd tussen 1e en 2e bladschimmelbespuiting

Naast een te late eerste bladschimmelbespuiting is er 

een tweede oorzaak waarom diverse percelen in oktober 

hard getrohen  zijn door bladschimmels. Waar de eerste 

bespuiting op tijd heeW plaatsgevonden, hebben veel 

telers te lang gewacht met de tweede bespuiting. Begin 

augustus beoordeelden te veel telers dat het gewas nog 

schoon was. Het was ook juist een nattere periode en zo 

ontstond een interval van vijf tot zes weken. Te lang 

bleek achteraf. Opvallend in dit verband is, dat gemid-

deld genomen het interval tussen de eerste en tweede 

bladschimmel bespuiting veel groter is dan het interval tussen de tweede en derde bespuiting tabel 7. De periode na 

een vroege eerste bladschimmel bestrijding wordt nog veel nieuw blad gevormd wat onbeschermd is. Het advies is om 

twee weken na een bespuiting weer te beginnen met een wekelijkse waarneming voor bladschimmels. In de praktijk 

blijkt dat wanneer telers een eerste of tweede bespuiting te laat uitvoeren, meer vervolgbespuitingen noodzakelijk zijn 

om het gewas in goede conditie te houden. Wanneer de bladschimmels in het begin niet goed aangepakt worden, loopt 

men achter de feiten aan. Tabel 7 lijkt aan te geven dat het dit jaar het geval is geweest. Naar mate het seizoen 

vorderde werd de interval steeds krapper. 

In een vroeg seizoen als 2014 blijkt dat 4-5 keer spuiten op percelen voor een late oogst noodzakelijk kan zijn. De 

bereidheid om, in combinatie met een goede gewascontrole, eventueel vaker dan in het verleden te spuiten zal zijn 

vruchten afwerpen. Dit zal de teelt nog verder verbeteren en leidt feitelijk tot nog duurzamer suikerbieten telen.

Tabel 7   Interval fungicide bespuitingen (Unitip 2014)

2014 Aantal percelen

Aantal dagen tussen 1e en 

2e  fungicidenbespuiting
38 1251

Aantal dagen tussen 2e en 

3e  fungicidenbespuiting
30 621

Aantal dagen tussen 3e en 

4e  fungicidenbespuiting
22 99

Conclusie
-  Begin bladschimmelbestrijding bij het 

eerste vlekje

-  Begin twee weken na de eerste 
bespuiting opnieuw met waarnemen

-  Interval tussen de eerste en tweede 
bespuiting was in veel gevallen te groot

-  Door een te late 1e of 2e bespuiting 
ontstaan in de loop van het seizoen 
problemen
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5. Campagne

De bietenoogst van 2014 is op de meeste plaatsen erg goed verlopen. Dit was met name te danken aan de gunstige 

weersomstandigheden. Er waren maar weinig regenperioden die bovendien maar kort duurden. Dit resulteerde in 

bieten die over het algemeen op tijd gerooid konden worden, met lage tarracijfers en weinig beschadigingen waardoor 

de bieten goed bewaarbaar waren. 

Ontwikkeling suikergehalte

Het gemiddelde suikergehalte over campagne 2014 

komt uit op 16,7%. Dit is lager dan het gemiddelde 

van de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren zagen we 

dat het suikergehalte van begin campagne tot half 

oktober steeg en na half november ging dalen (]guur 

15). In 2014 zagen we deze beweging minder. Vanaf 

eind september tot einde campagne is het gehalte 

redelijk stabiel. De verklaring hiervoor kan gevonden 

worden in het relatief warme najaarsweer. De geringe 

afname van het suikergehalte wijst er op dat de 

bewaring van de bieten over het algemeen heel goed 

gaat, de bewaarverliezen zijn beperkt. Op pagina 15 

worden aan aantal tips gegeven voor het optimaal 

bewaren van de bieten.

Ontwikkeling tarracijfers

Het gemiddelde tarracijfer is uitgekomen op 8,8%, 

iets lager dan de 10% van de afgelopen vijf jaar. In 

september en oktober waren de rooiomstandigheden 

over het algemeen gunstig waardoor de bieten met 

weinig tarra gerooid werden. Opvallend is het verschil 

met 2013 (]guur 16). Toen begon de campagne zeer 

nat, waarna een droge periode volgde. De goede rooiomstandigheden van 2014 hebben geleid tot lage tarracijfers en 

hebben ongetwijfeld ook een rol gespeeld in de bewaring. De bieten zijn minder intensief gereinigd waardoor ze 

minder beschadigd waren en weinig suikerverlies is opgetreden. Doordat er weinig grond in de bietenhopen zat, 

konden deze goed ventileren.

Figuur 15   Suikergehalte over de campagne

Figuur 16   Tarrapercentage over de campagne
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Opbrengsten en interne bietkwaliteit

Tabel 8 laat de geweldige teeltprestaties van 2014 zien. Ongekend hoge gemiddelde wortel- en suikeropbrengsten. 

Tabel 8   Opbrengst- en kwaliteitsgegevens per regio (Unitip 2014)

Regio netto ton / ha suiker gehalte grond tarra WIN
polsuiker kg / 

ha
_n. opbr. / ha*

Flevoland 107,4 16,85 9,3 91,5 18.094 5.102

Holland 98,0 16,78 9,5 91,7 16.434 4.600

Noordelijke klei 94,6 16,87 8,8 91,2 15.944 4.379

Noordelijke lichte grond 83,3 17,06 7,9 91,4 14.245 4.057

Zuidoost klei en loss 95,5 16,05 8,9 90,0 15.333 4.076

Zuidoost zand 92,0 16,27 6,7 90,4 14.985 4.149

Zuidwesten 97,8 16,65 9,3 91,5 16.243 4.508

Gemiddeld Unitip 2014 95,8 16,73 8,8 91,3 16.002 4.459

Gemiddeld overige telers 89,8 16,65 8,8 91,2 14.975

Verschil 6,0 0,08 0 0,1 1.027

*Unitip gaat uit van een gemiddelde quotumprijs van €45,- per ton bij 16% suiker.

Invert en bewaring
Invert is een nieuwe kwaliteitsparameter die sinds dit jaar op de gewicht- en kwaliteitopgave per bietenlevering 

getoond wordt. Invert ontstaat in de biet wanneer suiker (sacharose) afgebroken wordt in fructose en glucose. Invert 

wordt vooral gevormd in rotte bieten (rhizoctonia, stengelaaltje e.d.) en tijdens lange bewaring onder slechte omstan-

digheden. Hoge invertwaarden (>10) leiden tot hogere verwerkingskosten en kunnen leiden tot grote verwerkingspro-

blemen in de suikerfabrieken. De invertwaarden lagen afgelopen campagne op een laag niveau. Opvallend is echter 

dat, gedurende de gehele campagne er verschillende partijen zijn met zeer hoge invertwaarden. Deze hoge invertwaar-

den werden vaak veroorzaakt doordat bieten vroeg  in de campagne (september, oktober) lang bewaard werden (3-4 

weken). De bieten waren vaak in grote vierkante hopen gestort die in een aantal gevallen zelfs met een verreiker zijn 

opgeduwd. De bieten lagen vaak beschut op een erf waardoor er nauwelijks natuurlijke ventilatie is.

Conclusie
-  Bewaar bieten, zeker in de eerste helW van de campagne, niet te lang

-  Bieten bewaren het best in een langgerekte dakvormige hoop: 2,5m hoog, 12m breed  
(bij verlading met de muis 10m)

-  Lever bij ruimtegebrek desnoods in meerdere malen
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6. Teeltkosten

Uit een recente studie van Deloitte blijkt dat Nederlandse suiker wereldwijd de laagste kostprijs heeW. Belangrijkste 

redenen hiervoor zijn de hoge suikeropbrengsten per hectare en de e{ciente suikerfabrieken. De sterke opbrengststij-

ging van de afgelopen jaren heeW ervoor gezorgd dat de Nederlandse bietenteelt goed kan concurreren met andere 

landen. Daarnaast zorgt de opbrengststijging ervoor dat suikerbieten een interessant gewas blijW voor de Nederlandse 

akkerbouwers. Echter naast al dit goede nieuws blijkt uit Unitip cijfers dat de teeltkosten per hectare stijgen. De snelle 

opbrengstijging van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat het saldo per hectare blijW stijgen. Daarom is het goed om de 

teeltkosten kritisch te bekijken.  

De teeltkosten van bieten bestaat voor ongeveer 45% uit ‘productkos-

ten’ (]guur 17). Dit zijn de kosten voor het bietenzaad de meststohen 

en gewasbeschermingsmiddelen. De overige 55% bestaat uit kosten 

voor bewerkingen (]guur 19). Er bestaan grote verschillen tussen de 

teeltkosten per bedrijf. Dit komt bijvoorbeeld door verschillen in het 

aantal bewerkingen en kosten van producten. Bij de kosten van 

bewerkingen worden zowel de kosten voor loonwerk als de kosten voor 

het zelf uitvoeren van bewerkingen meegenomen. Ondanks de 

verschillen tussen de bedrijven zien we bij de meeste bedrijven de 

kosten toenemen.

Uit het SUSY-project van het IRS is gebleken, dat er geen verband is 

tussen de teeltkosten en de opbrengsten. Hieruit kan de conclusie 

getrokken worden dat goed bietentelen niet perse meer hoeW te 

kosten. Het draait vooral om de juiste teeltmaatregel uitvoeren op het 

juiste moment. 

Figuur 17    Verdeling productkosten  
bietenteelt (Unitip 2007-2013)
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Herbicidekosten
Een voorbeeld van het ontbreken van de relatie tussen kosten en opbrengsten zijn de kosten voor herbiciden. In ]guur 

18 zijn de herbicidenkosten en suikeropbrengsten weergegeven voor percelen waarop vijf herbicidenbespuitingen 

uitgevoerd zijn. Het verschil in kosten wordt dus alleen veroorzaakt door de kosten van de middelen. 

Bij het kiezen van de juiste onkruidbestrij-

dingsmiddelen moet allereerst naar de 

ehectiviteit van de middelen gekeken 

worden. Toch is het sterk aan te bevelen 

kritisch naar de kosten van de middelen te 

kijken. Soms kan men hier een klein risico 

nemen door niet de meest dure en complete 

middelen te kiezen, maar een vergelijkbaar 

goedkoper middel.  

Bewerkingen
Bietenrooien is duidelijk de grootste 

kostenpost kijkende naar de verschillende 

bewerkingen. Opvallend hierbij is dat de 

rooikosten op de dalgronden een stuk lager 

liggen. Belangrijkste reden hiervoor is de 

rooicapaciteit. Door de goede verkaveling en 

lichte grond kunnen veel hectares per dag 

gerooid worden. 

Gezien de variatie in rooikosten lijkt het 

mogelijk hierop te besparen. Het is echter 

heel belangrijk om de rooikwaliteit hierbij 

niet uit het oog te verliezen. Enkele euro’s 

besparing op rooikosten mag er niet toe 

leiden dat het rooien te snel en minder 

nauwkeurig gebeurt. Dit zal leiden tot hogere 

rooiverliezen waardoor de bietverliezen veel 

meer geld kosten dan de besparing oplevert. 

Ook hier geldt het advies scherp te zijn op de 

kosten, zolang de opbrengst en rooikwaliteit 

er niet onder lijdt. 

Figuur 18 Herbicidenkosten bij 5 bespuitingen (Unitip 2007-2013)

Figuur 20    Rooikosten per grondsoort (Unitip 2007-2013)

Figuur 19    Verdeling bewerkingskosten 
bietenteelt (Unitip 2007-2013)
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7. Bodem

Het jaar 2015 is door de FAO uitgeroepen tot het “Jaar van de Bodem”.  Internationaal gezien is er dus veel aandacht 

voor bodemvruchtbaarheid. In Nederland neemt de aandacht voor bodemvruchtbaarheid steeds verder toe. Door de 

strenge mestwetgeving kunnen telers steeds minder dierlijke mest aanvoeren. Telers moeten alles uit de kast halen om 

de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. In de bietenteelt zien we grote verschillen in opbrengsten tussen percelen 

in dezelfde regio. De percelen hebben gelijke groeiomstandigheden gehad en ongeveer dezelfde grondsoort, maar toch 

grote opbrengstverschillen. De verschillen worden vaak veroorzaakt door de telers zelf. De ene teler is precies op tijd 

met zijn grondbewerking, groenbemester of de bladschimmelbestrijding, en oogst onder goede omstandigheden. Een 

andere teler loopt net achter de feiten aan waardoor hij moet werken onder slechtere omstandigheden en de gesteld-

heid van de bodem steeds iets afneemt. Ook hier geldt dat het kiezen van het juiste moment van het uitvoeren van 

teeltmaatregelen cruciaal is voor succesvolle teelt op de korte en lange termijn.

Bietenkalender 

Bij bezoek aan de teeltvergaderingen van 

2014 heeW iedere teler een kalender 

meegekregen. Deze kalender is gemaakt 

door studenten van de HAS Den Bosch en 

geeW op een aantal tips en informatiebron-

nen voor een goede bodemvruchtbaarheid. 

Bij iedere maand wordt een weblink en een 

QR-code gegeven. Deze link leidt naar 

informatie die op dat moment nuttig kan 

zijn voor een vruchtbare bietenteelt. 

De komende jaren zal Suiker Unie aandacht 

blijven geven aan een gezonde bodem. De 

invulling hiervan zal per bedrijf verschil-

len. Gerichte inzet van groenbemesters, 

hakselen van stro, inzet van dierlijke mest, 

en andere manieren van grondbewerking 

zijn voorbeelden van mogelijkheden om de 

bodemvruchtbaarheid te verbeteren. 

Duidelijk is dat investeren in een goede 

bodem op de korte en lange termijn leidt 

tot betere (bieten)teelt.
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Teeltoverzicht
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Saldo overzicht
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Duurzaamheidsrapport
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