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Suikertekort spekt
Nederlandse telers niet

Met wortelopbrengsten van gemiddeld
68 ton per hectare en een suikeroogst van
11,5 ton per hectare verloopt de bietencampagne tot nu toe boven verwachting.
Elke hectare levert 300 kilo suiker meer op
dan vorig jaar. En dat terwijl er wereldwijd
een tekort aan suiker is. De Europese telers
proﬁteren daar echter niet van.
Door: Kitty Hovenkamp
Fotograﬁe: Cosun
Bij de start van het bietenseizoen hadden weinig telers het idee dat de suikeropbrengst de
score van vorig jaar ging evenaren en mogelijk aan het einde van de campagne zelfs overtreffen. „Het zaaien was laat en het gewas was
laat gesloten door droogte. Een matige zomer
met veel neerslag en koele temperaturen is
goed voor de bieten, hierdoor heeft de droogte
en hittestress uiteindelijk geen grote gevolgen

De vraag naar suiker neemt
wereldwijd toe.

gehad”, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suikerunie. En de goede nagroei in het najaar heeft veel gecompenseerd.
Het suikergehalte is volgens Sikken dit jaar
hoger dan het langjarige gemiddelde, dat op
16,4 procent ligt.
De huidige campagne begon met een suikergehalte van 16 procent, bijna zeven weken later lag het al op 17 procent met een winbaarheid van 91 punten en een tarrapercentage
van minder dan 14 procent. Vorig jaar was het
suikergehalte 17,3 procent. „Zeer hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Ook dit jaar
gaan wij de 17 procent weer halen.”
Of deze goede resultaten ook resulteren in
eenzelfde bietenprijs als vorig jaar, kan JanWillem van Roessel, secretaris van Cosun, niet
zeggen. „Begin februari maakt de raad van bestuur de deﬁnitieve ledenprijs bekend.”
De basisprijs die de Europese Commissie vaststelt, zakt dit oogstjaar van 29,78 euro per ton
suiker naar 27,83 euro. De komende twee jaar
daalt de prijs naar 26,29 euro per ton suiker.
Afhankelijk van de diverse toeslagen en het
resultaat van coöperatie Cosun komt de ledenprijs wel of niet boven de bietenprijs over 2007
(41,34 euro per ton suiker) uit.
Elk jaar verbetert de kwaliteit van de bieten.
Diverse factoren spelen daarbij een rol, volgens Van Roessel. „De bietenrassen zijn verbe-

terd, het klimaat is de afgelopen jaren gunstiger voor de suikerbieten en de telers hebben
de bladschimmels beter onder controle. Telers
spuiten in vroeg stadium middelen die sterk
verbeterd zijn. Het blad blijft nu langer groen,
waardoor het suikerverlies door schimmelaantastingen kleiner is.”

Quotum en surplus
Met de marktverordening is het Europese suikerquotum van 18 naar 12 miljoen kilo suiker
gedaald. Dankzij een herstructureringsplan
hebben landen zoals Italië, Spanje en Hongarije fors quotum ingeleverd, terwijl Portugal,
Ierland en Slovenië de bietenteelt geheel beeindigden. Nederland heeft 13,6 procent ingeleverd. Daarmee is Europa van exporteur
een netto importeur van suiker geworden. Een
groot deel van de Nederlandse surplussuiker is
vorig jaar doorgeschoven naar het bietenquotum van dit jaar. Een deel van de areaal krimp
is toe te schrijven aan het doorschuiven. Vorig
jaar werd 82.000 hectare gebruikt voor de bietenteelt, dat is dit jaar 72.000 hectare. In totaal
is 50.000 ton suiker in 2007 als surplus suiker
op de non-food markt afgezet. Van Roessel verwacht dit jaar minder surplussuiker. „Dit jaar
betaalt Cosun voor de surplusbieten eenmalig
de ledenprijs voor de quotumbieten. Vanwege
het late voorjaar wilden wij niet het risico lopen dat de suikerproductie van Cosun kleiner
zou zijn, dat is nadelig voor het rendement van
de teler en coöperatie. Met de hogere prijs zijn
telers gestimuleerd om extra te zaaien, wat
heeft geresulteerd in 4.000 hectare extra bieten.”

Suikerconsumptie stijgt
Wereldwijd neemt de suikerproductie met ruim
7 miljoen ton af, is de verwachting. Dit is opmerkelijk aangezien er vorig jaar nog een overschot
was van 11 miljoen ton. Of Nederlandse telers
direct iets merken van deze daling, is maar de
vraag. „Suiker en energieprijzen hebben een relatie”, zegt Sikken. „Stijgende olieprijzen resulteren in toename van de bioethanolproductie in
bijvoorbeeld Brazilië. Deze toename vraagt om
surplussuiker. De olieprijzen zijn deze periode
echter aan het dalen, waardoor de interesse in
bioethanol ook afneemt.”
Aan suiker wordt wereldwijd 130 miljoen ton
geconsumeerd. Van Roessel verwacht dat dit
gaat stijgen. „Jaren was er meer productie dan
vraag, maar deze situatie verandert. De bevolkingsgroei blijft doorgaan en de vraag naar
suiker neemt toe.” De Europese telers proﬁteren
daar niet direct van. Volgens het WTO-akkoord
mag geen Europese suiker op de wereldmarkt
worden afgezet. Het mondiale suikergat kan
dus niet worden gevuld met Europese suiker.
„Maar als de huidige opbrengstdaling leidt tot
een prijsstijging op wereldniveau, kan dat wel
indirect effect hebben op de prijzen in Nederland.”
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