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1. Inleiding
De Programma Advies Commissie voor

zoekprioriteiten is opgesteld door de PAC-

Suikerbieten (PAC) heeft in september

Suikerbieten.

1977 haar eerste advies over het toekom-

Voor het samenstellen van deze Meerjaren

stig suikerbietenonderzoek aan de Nationa-

Onderzoekvisie zijn notities over inventari-

le Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

satie van 'witte vlekken' in het onderzoek,

(N.R.L.O.) uitgebracht. Daarin werd een

knelpunten in de sector akkerbouw, takno-

beschouwing over de positie en de ontwik-

ta's, diverse verslagen en (milieu-) beleids-

keling van de teelt van suikerbieten gege-

notities en informatie van industrie en on-

ven en werden hoofdlijnen uitgezet die in

derzoekers als uitgangspunten gebruikt.

het onderzoek zouden moeten worden ge-

In dit rapport is gebruik gemaakt van de

volgd. In de loop der jaren heeft de PAC-

opzet van de Meerjaren Onderzoekvisie

Suikerbieten regelmatig het belang van het

Groenten Vollegrond van november 1993.

suikerbietenonderzoek onderstreept in noti-

Zo wordt ook hier in hoofdstuk 2 de

ties en meerjarenvisies.

toekomstige verwachte en/of gewenste

In deze Meerjaren Onderzoekvisie zijn de

situatie geschetst en de ontwikkelingen in

te verwachten ontwikkelingen voor de ko-

en rondom de suikerbietenteelt geanaly-

mende jaren (1995-2000) geschetst, als-

seerd. Tevens worden hier al mogelijke op-

mede de hoofdlijnen van het toekomstig

lossingengegeven.

onderzoek, op basis van de te verwachten

In hoofdstuk 3 zijn de knelpunten, voort-

maatschappelijke en technische ontwikke-

vloeiend uit de analyse in hoofdstuk 2, zo-

lingen. Het doel van deze Meerjaren On-

danig geformuleerd dat ze veelal direct als

derzoekvisie is aan te geven welk onder-

onderzoeksvragen gelezen kunnenworden.

zoek in de komende jaren van belang is

Het relatieve belang van deze knelpunten

voor de ontwikkeling van de teelt van

voor de ontwikkeling van de teelt van sui-

suikerbieten. Deze Meerjaren Onderzoek-

kerbieten is vastgesteld door toetsing aan

visie moet een centrale rol gaan spelen bij

thema's welke voortkomen uit het streven

het opstellen van een Meerjarenplan voor

naar een duurzaam, veilig en concurrerend

de sector Akkerbouw en bij de programme-

landbouwsysteem. Tevens is aangegeven

ring op hoofdlijnen voor het gehele akker-

of gesignaleerde knelpunten door onder-

bouw-onderzoek. Dit advies over onder-

zoek zijn op te lossen, of dat promotie,

voorlichting etc. mogelijk betere instrumen-

onderzoeksperspectief dienen uiteindelijk

ten zijn om het probleem aan te pakken.

een hoge prioriteit te krijgen in deprogram-

De onderwerpen die een hoge prioriteit

mering van het gehele akkerbouw-onder-

hebben gekregen zowel als knelpunt enals

zoek.

2. Analyse van ontwikkelingen rondom suikerbieten
In de analyse van ontwikkelingen rondom

de markt voor deze suiker.

suikerbieten is de gehele produktieketen

De differentieëring van het EG-quotumsys-

van belang. De analyse gebeurt dan ook

teem naar een quotering voor de teler

volgens de lijn 'van zaad tot suiker', van

(1978) en de invoering van het bewaakt-

veredeling, zaadbescherming, produktie op

mengprijssysteem in 1987 met per teler

het veld, tot bewaring en verwerking van

vastgestelde referentie heeft het areaal

biet tot suiker. Voor wat betreft produkt,

suikerbieten in Nederland doen dalen naar

markt en afzet geldt voor de industrie niet

minder dan 120duizend hectare.

alleen de kwaliteit van de aangeleverde

De laatste jaren is er een duidelijke ten-

bieten, maar ook detot nutoe haast onont-

dens naar verhoging van de kwaliteit van

koombare tarra. Desuikermarkt en dekwa-

suikerbieten, zowel intern (gehalten aan

liteit van de suiker worden niet door het

suiker en winbaarheid) als extern (tarra).

verwerkingsproces beïnvloed en als zoda-

Op het gebied van gewasbescherming is

nig hier ook niet behandeld. Wanneer de

men in de teelt van suikerbieten als één

wijze van telen meegerekend wordt in de

der eersten begonnen met vermindering

'kwaliteit' van de suiker, zoals ecologisch

van inzet aan middelen. Deze reductie

geteelde aardappelen, dan kan men spre-

werd bereikt met behoud van opbrengst en

ken van z.g.n. eco-suiker. Het zal echter

rentabiliteit. Verdergaande reducties zijn

de nodige aanpassing en organisatie ver-

vanuit milieu-oogpunt zeker vanbelang.

gen om ecologisch geteelde suikerbieten

Milieu- en kwaliteitsaspecten zijn gedu-

apart te verwerken en de daaruit gewon-

rende de gehele keten in meer of mindere

nen suiker apart op te slaan. Voorlopig ziet

mate van belang en worden per onderdeel

de Nederlandse industrie nog geen lonen-

en niet afzonderlijk behandeld.

De volgende uitgangspunten zijn bepalend

maximalisatie van het opbrengsten/

voor de toekomstige ontwikkeling van de

kosten verschil gehandhaafd blijven.

teelt van suikerbieten:

Hierin dient onderscheid gemaakt te

- De teelt moet zo min mogelijk afhanke-

worden in de variabele en de vaste

lijk zijn van gewasbeschermingsmidde-

kosten, waarbij het accent zal liggen op

len. Het gebruik van potentieel milieu-

de vaste kosten, met name de bewer-

belastende produktiemiddelen moet zo-

kingskosten. In elk geval zal het huidige

veel mogelijk door middel van zoeken

opbrengstniveau op minimaal hetzelfde

naar alternatieven worden beperkt.

peil moetenblijven.

Emissie van gewasbeschermingsmidde-

Bij het huidige referentiestelsel (915

len en nutriënten naar bodem, water en

duizend ton BMS), de licht stijgende

lucht moet zoveel mogelijk worden be-

fysieke opbrengst per hectare en de

perkt.

huidige lage prijs van suiker op de
wereldmarkt zal het teelt-areaal zich

- De gehele teelt en de afzet aan de
suikerindustrie moet gericht zijn op de

stabiliseren rond 110 duizend hectare.

kwaliteit van de suikerbiet alsmede op

Wanneer de teelt van suikerbieten voor

de kwaliteit van arbeidsomstandighe-

bio-ethanol interessant wordt, zal het

den, het milieu en het behoudhiervan.

teeltareaal zich kunnen uitbreiden.

- De suikerbietenteelt is een belangrijke
pijler van de Nederlandse akkerbouw;

Allerlei ziekten en plagen lijken op vele
percelen in meer of minder schadelijke

wil dit zo blijven dan moet de teelt

mate permanent aanwezig te zijn. Via

rendabel blijven met een zo hoog mo-

teeltmaatregelen zijn deze niet altijd te

gelijk saldo. De omvang van de teelt

bestrijden. Via veredeling zal hiertegen

hangt sterk samen met het communau-

resistentie opgebouwd moetenworden.

taire beleid. Naast het volumebeleid
speelt ook het prijsbeleid van de EG
een rol bij de ontwikkeling van het

2.1 Rassenassortiment
veredeling

en

areaal suikerbieten. De garantieprijs is
de laatste jaren achtergebleven bij de

Een wel gehoorde uitspraak luidt: een

kostenontwikkeling. Om op langere

gewas bieten kun je maar één keer per

termijn

jaar telen. Hiermee wordt bedoeld, dat er

een

rendabele

teelt

te

garanderen zal het streven naar

na het zaaien geen praktische mogelijk-

heden zijn om het uiteindelijke gewas nog

die bepalend kunnen zijn voor het verwer-

bij te stellen, zoals plantaantal, regelmaat

kingsrendement. Verlaging van het tarra-

en dergelijke. Het is dus van belang over

percentage en verhoging van het suiker-

goed uitgangsmateriaal te beschikken. Aan

gehalte zijn bij stijgende kosten voor

de kiemkracht van het zaad is niet veel

bietegrond en transport van toenemend

meer te verbeteren, aan de veldopkomst

belang. Verbetering van de verwerkings-

(vigour) en beginontwikkeling echter nog

kwaliteit is van wezenlijk belang voor het

wel.

rendement van de suikerindustrie en heeft

Het toevoegen van middelen aan het zaad

invloed op de uitbetalingsprijs voor deteler.

(d.m.v. een zaadbehandeling) kan een

Meer kennis van de fysiologie van de biet

effectieve manier zijn om een plant

en parameters die de verwerkingskwaliteit

gedurende langere tijd te beschermen.

beïnvloeden is gewenst om de kwali-

Hierdoor kan bespaard worden op het

teitseigenschappen

totale middelen gebruik en wordt bijge-

beheersen en gerichter te kunnen verede-

beter

te

kunnen

dragen aan de reductiedoelstellingen van

len.

het Meer Jaren Plan Gewasbescherming

Optimalisering van de financiële opbrengst

(MJP-G). Het gebruik van voorgekiemd

blijft noodzakelijk voor het behoud van de

zaad zou op termijn eveneens kunnen

rentabiliteit van de teelt. Dit lijkt in principe

gaan bijdragen aan een efficiëntere inzet

mogelijk door verlenging van de groeiperio-

van produktiemiddelen en een beter resul-

de via een versnelde voorjaarsontwikkeling

taat, vooral als vóór het zaaien bepaald

(veredelen op kieming en groei bij lagere

kan worden welk zaadje wel of niet reeds

temperaturen met behoud van schieterre-

gekiemdis.

sistentie) en door verbetering van de

Tevens zal gestreefd moeten worden naar

loof/wortelverhouding. Onderzoek naar de

zodanig zaad,dat er een uniform suikerbie-

mogelijkheden om de verdeling van de as-

tengewas geteeld kanworden.

similaten tussen blad en wortel te beïn-

De kwaliteit van de suikerbiet als grondstof

vloeden is hierbij van belang. Dit houdt ook

voor de industrie wordt in hoofdzaak be-

verband met de wens om een betere af-

paald door interne en externe eigenschap-

stemming te krijgen van de kwaliteit en de

pen. Naast de bekende parameters als het

rijpheid van de biet op de verwerkingseisen

suikergehalte, winbaarheidsindex en tarra-

gestelddoor de suikerindustrie.

percentage, zijn er andere eigenschappen

Er is perspectief voor doelgerichte ver-

edeling op resistenties tegen bijvoorbeeld

2.2 Teeltvan suikerbieten

rhizomanie, bietecysteaaltjes, bladvlekkenziekten en het vergelingsziektevirus. Om
voor de gehele sector een snelle introduc-

Geïntegreerde bedrijfssystemen vormen de

tie van nieuwe, perspectiefvolle rassen te

basis voor het realiseren van de belangrijk-

garanderen moet het Cultuur- en Gebruiks-

ste milieudoelstellingen. Hierbij staat de

waardeonderzoek (CGO) minimaal op de

duurzaamheid voorop en moet emissie van

huidige

nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

inzet

gehandhaafd

blijven.

Aanvullende informatie over en inspringen

naar de omgeving zoveel mogelijk worden

op eigenschappen als (partiële) resistentie

voorkomen.

tegen een aantal ziekten en plagen etc. is

De moderne bietenteelt, die op de geïnte-

gewenst. Toetsmethoden op (partiële) veld-

greerde leest gestoeld is, is al enige jaren

resistentie tegen ziekten en plagen kunnen

bezig het gebruik van gewasbeschermings-

zowel bij het CGO als de veredeling zelf

middelen terug te dringen. Sinds jaar en

worden ingezet.

dag zorgt de Vergelingsziektewaarschu-

Ook bij suikerbieten kan achtergrondson-

wingsdienst er voor, dat de telers pas tot

derzoek naar het gebruik van moleculaire

een bestrijding overgaan, wanneer een

merkers voor de veredeling op de langere

schadedrempel van aantallen virus-over-

termijn een positieve bijdrage leveren aan

dragende luizen wordt overschreden. De

de verbetering van het rassenassortiment.

invoering van het lage-doseringen systeem

Met deze techniek kunnen al in een vroeg

en toevoegingen van middelen aan pillen-

stadium gewenste eigenschappen worden

zaad heeft het gebruik van gewasbescher-

opgespoord. Daarnaast biedt de biotechno-

mingsmiddelenteruggedrongen.

logie mogelijkheden om kruisingsbarriëres

Mogelijke alternatieven, zoals resistente

te omzeilen en om resistenties tegen ziek-

rassen en biologische bestrijding, zullen

ten en plagen in te kruisen. Hierdoor zijn

moeten worden onderzocht en zo mogelijk

minder gewasbeschermingsmiddelen nodig

geïntroduceerd om een nog verdergaande

en wordt bijgedragen aan MJP-G reductie-

reductie mogelijk te kunnen maken. Van

doelstellingen.

een aantal plagen in de bietenteelt is
bekend dat een snelle afname van de
populatie kan plaatsvinden (decline effect).
Stimulering of tijdige onderkenning van

deze effecten kan het gewasbeschermings-

breed scala van selectieve gewasbescher-

middelengebruik belangrijk terugdringen.

mingsmiddelen beschikbaar blijft. De trage

Het gebruik maken van biologische agentia

toelatingsprocedures voor nieuwe middelen

zoals predatoren, of aaltjes- en insecte-

is niet alleen voor relatief kleine toe-

pathogenen. is echter vooral in de ecosys-

passingen (kleine gewassen, beperkt optre-

temen van de bodem een moeilijke zaak

dende ziekten en plagen) een handicap,

en zal nogveel onderzoek vergen.

maar voor grotere toepassingen zelfs een

Geleide, curatieve bestrijdingssystemen,

sterke rem op het terugdringen van het

waarbij zoveel mogelijk van biologische en

gebruik van middelen. Ook het gebrek aan

mechanische methoden gebruik wordt ge-

harmonisatie binnen de EG is hier debet

maakt, Zu en chemische methoden gedeel-

aan.

telijk gaan vervangen. Dit vereist nog veel

Bij het huidige bemestingsadvies voor de

onderzoek naar biologische bestrijdings-

teelt van suikerbieten zijn de uitspoelings-

methoden en waarnemingstechnieken in

en afstemmingsverliezen minimaal. Knel-

het veld. De inzet van biologische

punten hierbij zijn evenwel de stikstof af-

mogelijkheden ter bestrijding van onkruiden

komstig uit oogstresten (bieteblad en -kop-

met een grote soortspecificiteit biedt in

pen) en deonvoorspelbaarheid van de stik-

theorie een aantal mogelijkheden bij de

stof mineralisatie. Een methode om de

bestrijding van probleemonkruiden; zeker

mineralisatie (gedeeltelijk) te kunnen voor-

indien beperking van het herbicidengebruik

spellen, maakt het mogelijk de stikstofbe-

wordt nagestreefd. Het tot nu toe uitge-

mesting voor bieten verder te optimalise-

voerde onderzoek heeft, wat betreft de

ren. Voor fosfaat en kalium kan een beter

suikerbieten, echter nog geen praktijk-

evenwicht in de aan- en afvoer van nutri-

toepasbare resultaten opgeleverd.

ënten worden nagestreefd en de verliezen

Duidelijke aangrijpingspunten voor de

geminimaliseerd. Voor de zand- en dal-

praktijk ontbreken, toch verdient het

gronden zal de natriumbehoefte toenemen

onderzoek hiernaar gestimuleerd te worden

bij afname van toepassing van dierlijke

gezien de belangen die aan een verminde-

organische mest. Organische meststoffen

ring van het gebruik van gewasbescher-

zoals champost en GFT-compost moeten

mingsmiddelen toegekendworden.

in dit verband op hun structuurverbete-

Het is voor de realisatie van MJP-G

rende werking, bemestende waarde, opti-

reductiedoelstellingen noodzakelijk dat een

male toepassingstijdstip en cumulatieve

effecten van onder andere zware metalen

2.3 Oogst enbewaring

worden onderzocht. Dit houdt ook verband
met de zgn. schone-grondverklaring die in
de toekomst een belangrijkere rol zal gaan

De laatste jaren hebben zich relatief weinig

spelen bij o.a. de waardebepaling van de

veranderingen voorgedaan in de oogstme-

grond.

chanisatie. Detoename van het aantalzes-

Van meststoffen zullen allereerst de emis-

rijïge bunkerrooimachines was wel het

sieroutes in kaart gebracht moeten worden.

meest opvallende, maar dit betrof geen

De volgende stap is om de uitspoeling van

wezenlijke vernieuwing. De tendens is wel

deze stoffen beheersbaar te maken en te

richting groter en zwaarder, waarbij geble-

minimaliseren, door teeltmaatregelen als

ken is dat deze machines onder slechte

plantdichtheid, bemesting en rassenkeuze.

rooiomstandigheden nog acceptabel werk

Wanneer het gebruik van grondontsmet-

kunnen leveren. Dit neemt niet weg dat er

tingsmiddelen wordt afgebouwd, zal het

grote behoefte bestaat ten aanzien van

voor een aantal bedrijven noodzaak wor-

verbetering op mechanisatiegebied. Een

den de vruchtwisseling hierop aan te pas-

aspect dat meer aandacht vraagt is de

sen en/of te verruimen. Totaal betreft dit

aanpassing van werktuigen en machines

ongeveer 15% van het areaal. Detoepas-

aan het gebruik. Veelvuldig komt het voor

sing van aaltjes-resistente groenbemes-

dat machines die op zich goed werk kun-

tingsgewassen is in deze gevallen nood-

nen leveren, dit niet doen doordat door

zaak om een besmetting onder controle te

wisselende omstandigheden (zelfs binnen

kunnen houden. Voor het onderzoek naar

één perceel) de afstelling onjuist is of

de mogelijkheden van resistente groen-

doordat haperingen niet tijdig opmerkt

bemestingsgewassen en het inpassen hier-

worden. De moderne micro-electronica zal

van in een geïntegreerde aanpak van

op velerlei gebied nieuwe mogelijkheden

ziekten en plagen beheersing dient
minimaal de huidige aandacht gehandhaafd
teblijven.

kunnen bieden in een betere regeling van
diversefuncties.
Het zwaartepunt van de mechanisatie ligt
bij de suikerbietenoogst vanaf half oktober
tot ca. 10 november, wanneer ongeveer
2/3 deel van het suikerbietenareaal wordt
geoogst, in deze periode zijn ongunstige

weers- en bodemomstandigheden bepaald

gen. Koppeling van deze nieuwe technie-

geen uitzondering. De bieten die in deze

ken met een door veredeling verkregen

periode worden geoogst moeten voor een

rondere/ovale vorm van de suikerbiet, waar

deel tot medio december of langer worden

in eerste instantie al minder grond aan blijft

bewaard. Tijdens deze

hangen, zal het grondtarra probleem nage-

opslagperiode

moeten suikerverliezen zoveel mogelijk

noeg kunnen oplossen.

worden beperkt en moeten de bieten zo

Kopverliezen en koptarra nemen soms een

nodig tegen vorst worden beschermd.

te grote omvang aan. Het fundamentele

Vorstwering bij opgeslagen bieten vormt

probleem is, dat het kopmechanisme zich

soms een probleem als afdekking moet

niet snel genoeg kan aanpassen aan de

plaatsvinden

mensen

hoogte van de biet. Electronica bij het

beschikbaar zijn. Bij het nemen van

tasten en koppen kan hier verbetering in

maatregelen tegen vorst is het van belang

brengen. Regelmaat van het gewas ver-

dat de teler van te voren weet hoe lang hij

mindert de kans op koptarra en-verliezen.

zijn bieten zal moetenbewaren.

Veredeling op een 'ronde/ovale' vorm van

Vermindering van aanvoer van grondtarra

de biet met een smalle blad-inplant is

naar de fabriek door middel van reinigings-

hierbij van groot belang. Momenteel zijn

apparatuur bij het verladen biedt op korte

hierin enige vorderingen gemaakt, maar is

termijn perspectief, maar primair zal de

het zoeken nu naar rassen die een ronde/-

oplossing van het grondtarra probleem

ovale vorm combineren met een hoog sui-

moeten worden gezocht bij de oogst zelf.

kergehalte en goede winbaarheid.

en

er

weinig

Latere reiniging stuit namelijk op het probleem van het afvoeren van de uitgezeefde
grond. Verbetering van het lichtsysteem

2.4 Produkt, markt enafzet

komt voor onderzoek in aanmerking, waarbij dan tevens het streven naar beperking
van rooiverliezen een rol speelt. Extra

De fysieke kwaliteit van de suiker, die de

reinigingsapparatuur op de rooier (of even-

suikerindustrie aan de consument en afne-

tueel op de zwadlader) biedt direct per-

mende industrie levert, is van een constant

spectief bij het beperken van grondtarra.

niveau en wordt niet beïnvloed door teelt-

Gezocht zal moeten worden naar nieuwe,

maatregelen. De interne en externe kwali-

revolutionaire oplossingen en toepassin-

teit van suikerbieten die door de teler aan

10

de suikerindustrie wordt geleverd, is wel
door teeltmaatregelen beïnvloedbaar. Deze

2.5 Structuur van de suikerbietenteelt

kwaliteit is van invloed op de prijs die de
suikerindustrie aan de individuele teler

Op alle typen bedrijven bestaat de nood-

uitbetaalt.

zaak tot verlaging van de kosten, maar ook

De huidige uitbetalingsprijs is gebaseerdop

in de gehele inrichting van de keten van

suikergehalte, winbaarheidsindex en tarra-

zaad tot en met het ontvangst van de biet

hoeveelheid. Voor de suikerindustrie zijn de

op de fabriek is deze noodzaak aanwezig.

extractietechnieken, waarbij mogelijk ande-

Onderzoek door middel van economische

re dan de tot nu toe bepaalde elementen

modellen zal uit moeten wijzen of hier

van belang zijn, en de afzet mogelijkheden

verbetering te behalen is, hoe groot het

en kwaliteit van de bijprodukten bepalend

voordeel voor de teler en industrie is en of

voor de prijs dieaandeteler uitbetaald kan

verbeteringen daadwerkelijk door te voeren

worden.

zijn.

Onderzoek naar de aanpassing van in-

Hiermee moet een produktiviteitsstijging

houdsstoffen van de suikerbiet (bijvoor-

worden gerealiseerd om de stijgende

beeld fructanen in plaats van suiker), via

prijzen van produktiemiddelen en soms

veredeling en biotechnologie, om deze te

dalende produktprijzen op te vangen.

gebruiken voor milieu-vriendelijke aanwen-

Belangrijke

dingen (bio-afbreekbare plastics), is voor

ontwikkelingen inde mechanisatie zijn:

de bietenteelt en de suikerindustrie van

arbeidsomstandigheden (waaronder veilig-

groot belang.

randvoorwaarden

bij de

heid), ergonomie en het behoud van de
grondstructuur. De kapitaalsbehoefte en
benuttingsgraad van de apparatuur bepaalt
of eigen aanschaf of inschakeling van een
loonwerker het meest rendabelis.
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3. Prioriteitenstelling in verband met ontwikkelingen in
de suikerbietenteelt
Uit de analyse, zoals geschetst in hoofd-

- Verlaging kostprijs produkt c.q. verho-

stuk 2, volgt een aantal knelpunten in

ging van de arbeidsproduktiviteit;

verband met het realiseren van de gewen-

- Verbetering van de kwaliteit van dePro-

ste en noodzakelijke ontwikkelingen in de

dukten;

sector. Door het oplossen van deze

- Vermindering van de milieubelasting;

knelpunten door middel van onderzoek,

- Verbetering van de afzet (als afgeleide

voorlichting of anderszins kan hierop

van de drie voorgaande factoren en

worden geanticipeerd. De knelpunten zijn

door verbeteringen inde afzetfase).

in dit hoofdstuk zodanig geformuleerd dat
ze in veel gevallen direct als onderzoeks-

De toetsing van knelpunten aan deze

wensen gelezen kunnen worden. Niet alle

thema's is door diverse belanghebbende

knelpunten zijn echter even belangrijk en

partijen

bij

onderzoek

systematisch

dragen in meer of mindere mate bij aan het

uitgevoerd. Op grond hiervan zijn priori-

realiseren van de gewenste sector-ontwik-

teiten aangegeven (eerste kolom) die het

keling. Daarom moeten deze knelpunten en

belang van een probleem voor de ontwik-

onderzoeksvragen allereerst worden beoor-

keling van de sector aangeven. In detwee-

deeld op hun relatieve belang. Deze priori-

de kolom is aangegeven wat het perspec-

teitenstelling gebeurt in eerste instantie

tief is om het betreffende probleem door

zonder rekening te houden met het lopen-

middel van onderzoek opte lossen.

de onderzoek.

Sommige knelpunten kunnen bijvoorbeeld

De knelpunten c.q. onderzoeksvragen zijn

effectiever door regelgeving, voorlichting en

hiervoor getoetst aan de volgende belang-

afzetbeleid worden opgelost. Dit issummier

rijke thema's voor deteelt vansuikerbieten.

in de derde kolom (toelichting) aangege-

Deze thema's komen voort uit het streven

ven.

naar een veilig, duurzaam en concurrerend

Alleen de knelpunten waar onderzoek een

landbouwsysteem. Bij het realiseren van

significante bijdrage aan de oplossing kan

deze doelstellingen gaat het voor het

leveren, zijn in het kader van deze

bedrijfsleven om:

Meerjaren Onderzoekvisie vanbelang.
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Prioriteitenstelling knelpunten en onderzoeksvragen inde
knelpunten/onderzoeksvragen

3.1

Buikerbietent seit1

prioriteit

prioriteit

voor de

vooron-

bietenteelt

derzoek

toelichting

Rassenassortiment enveredeling

Veredeling op uniformiteit van het zaad en

++

++

+

+

++

++

hetgewas:gezondheid,vitaliteit (vigour),
versnelde voorjaarsontwikkeling (lagetemperatuur) en kwaliteit uitgangsmateriaal,
onderzoek naar mogelijkheden voorgekiemdzaad.
Verder ontwikkelen van toevoegingen aan
de pil zoals gewasbeschermingsmiddelen
enwellicht ook van langzaam vrijkomende
meststoffen.
Optimaliseren Cultuur- en Gebruikswaarde

Mogelijk

Onderzoek en ontwikkelen vantoets-

verschuiving in

methoden.

prioriteiten.

Veredeling op 'tarra-onvriendelijke' vorm

++

++

++

++

engroeiwijze van de suikerbiet.
Resistentie veredeling op rhizomanie,
nematoden, bladvlekkenziekten e.d.

x

)++-hoogst«,+-hog«,+/--lag«r«prioriteit, --opditmomentminderbelangrijk
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knelpunten/onderzoeksvragen

prioriteit

prioriteit

voor de

vooron-

bietenteelt

derzoek

toelichting

Vervolg Rassenassortiment en veredeling
Veredeling op suikergehalte en

++

+/-

+/-

+

++

+

winbaarheid.
Veredeling opgunstige loof/wortel
verhouding en verdeling van assimilaten
tussen bladenwortel.
Achtergrondsonderzoek ten behoeve van

overschrijdend

veredeling en biotechnologie.
Aanpassing inhoudsstoffen vande suiker-

Sector

++

++

++

++

biet aan nieuwe en bestaande markttoepassingen.

3.2

Teeltvansuikerbieten

Ontwikkeling en introductie van
'geïntegreerde' teeltsystemen (inclusief

Sector
overschrijdend

biologische teeltsystemen en bestrijdingsmethoden,bemesting en plantdichtheden).
Verbetering van applicatiemethoden van
middelen.verminderingvan drift.
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+

+/-

Voorlichting

knelpunten/onderzoeksvragen

prioriteit

prioriteit

voor de

vooron-

bietenteelt

derzoek

toelichting

Vervolg Teelt van suikerbieten
Toetsing Landbouwkundige deugdelijkheid

++

++

nieuwe middelen entoepassingen.

Industrie onderzoek, sector
overschrijdend.

Versnelling toelatingsprocedure van

++

-

/

+/-

-

Voorlichting

+

+

Voorlichting

+

+

Sector

nieuwe middelen entoepassingen.
Verbetering van develdopkomst door
teeltmaatregelen.
Optimaliseren van vruchtwisseling en
inpassen van resistente groenbemesters
bij geïntegreerde beheersing vanziekten.
Inventarisatie van emissie van nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen naar het

overschrijdend

milieu, invloed van toevoeging van
middelen aan depil.
Mogelijkheden vantoepassing en dosering

++

-

Analyse van

van verschillende compostsoorten en

inhoudsstoffen

organische meststoffen.

door leverancier

Teeltvervroeging.

+

+/-

Voorlichting

Mineralisatie van stikstof en ontwikkelen

++

++

Sector

van sturingsmethoden.

overschrijdend
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knelpunten/onderzoeksvragen

3.3

prioriteit

prioriteit

voor de

vooron-

bietenteelt

derzoek

toelichting

Oogst enbewaring

Optimalisatie van oogst- en reinigins-

++

++

machinesen opraapapparatuur ter
vermindering van bietegrond,toepassing
van nieuwetechnieken.
Afstelling van machines.

3.4

++

Voorlichting

Produkt,marktenafzet

Onderzoek aan andere elementen die de

++

+/-

++

+/-

winbaarheid beïnvloeden.
3.5

Structuurvandesuikerbietenteelt

Introductie geïntegreerde bedrijfs-

Voorlichting,
sectorover-

systemen.

schrijdend
Kostenbeheersing op bedrijfsniveau,met

++

+

++

+/-

nadruk opde vastekosten, met name de
bewerkingskosten.
Kostenbeheersing inde gehele kolom,ontwikkeling van economische modellen voor
hogere efficiëntie van inrichting vande
keten.
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4. Samenvatting: Prioriteitenvoor het onderzoek

In deze samenvatting zijn alleen die onder-

Een aantal onderwerpen en thema's zullen

werpen opgenomen die in hoofdstuk 3 de

interdisciplinair moeten worden aangepakt.

hoogste prioriteit (++) voor onderzoek

Alleen samenhangend onderzoek met bij-

hebben gekregen. Voor dit onderzoek dient

dragen van verschillende disciplines zoals

capaciteit vrijgemaakt teworden.

bodemkunde, plantenziektekunde, agronomie etc. kan uiteindelijk tot een geïnte-

Onderwerpen die in hoofdstuk 3 met (+)

greerdproduktiesysteemleiden.

zijn beoordeeld (=hoge prioriteit) zijn niet in

Daarnaast

deze samenvatting opgenomen. Enige aan-

wegingen voor bepaalde problemen een

dacht voor deze onderwerpen in het onder-

sector-overschrijdende aanpak noodzake-

zoek isvanzelfsprekend noodzakelijk.

lijk.

is uit doelmatigheids-over-

Onderwerpen met een hoge prioriteit, waar
niet voldoende onderzoekscapaciteit aan

De noodzaak om in het onderzoek inter-

wordt besteed, moeten zoveel mogelijk aan

nationale kennisuitwisseling te optima-

de lopende onderzoeksprogramma's wor-

liseren wordt hier benadrukt. In toene-

den toegevoegd wanneer onderzoekscapa-

mende mate zal onderzoek in EQ-verband

citeit beschikbaar komt. Zo nodig moet er

worden uitgevoerd. In het suikerbieten-

in de programma's van praktijkonderzoek

onderzoek is reeds een intensieve inter-

en instituten worden geschoven ten gunste

nationale samenwerking gerealiseerd via

van deze prioritaire onderwerpen.

werkgroepen van het Institut International
de Recherches Betteravières te Brussel.

In het geval dat verschuivingen in de pro-

Het Nederlandse onderzoek zal hierbij

gramma's niet voldoende capaciteit ople-

zoveel mogelijk gebruik moeten maken van

vert, is een andere mogelijkheid dat onder-

de kennis die elders al isontwikkeld.

zoek uit de tweede categorie additioneel
wordt gefinancierd door bedrijfsleven en/of
overheid.

17

Onderzoeksthema's voor de

Onderwerpen met de hoogste prioriteit (++) voor

teelt van suikerbieten

onderzoek voor deteelt van suikerbieten

Rassenassortiment en

Veredeling op uniformiteit van het zaad en het gewas:

veredeling

gezondheid,vitaliteit (vigour) en kwaliteit uitgangsmateriaal, onderzoek naar mogelijkheden van voorgekiemdzaad.
Veredeling op 'tarra-onvriendelijke' vorm en groeiwijze
van de suikerbiet.
Resistentie veredeling op rhizomanie,nematoden,
bladvlekkenziekten e.d.
Optimaliseren van het Cultuur- en Gebruikswaarde
Onderzoek enontwikkelen vantoetsmethoden.
Aanpassing inhoudsstoffen van de suikerbiet aan
nieuwe en bestaande markttoepassingen.

Teeltvansuikerbieten

Ontwikkeling en introductie van 'geïntegreerde' en
biologische/ecologische teeltsystemenen bestrijdingsmethoden.
Toetsing Landbouwkundige deugdelijkheid nieuwe
middelen entoepassingen.
Mineralisatie van stikstof.
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Onderzoeksthema's voor de

Onderwerpen met de hoogste prioriteit (++) voor

teelt van suikerbieten

onderzoek voor de teelt van suikerbieten

Oogstenbewaring

Optimalisatie van oogst- en reinigingsmachines en
opraapapparatuur ter vermindering van tarraen
verliezen,toepassing van nieuwe technieken.

Produkt, marktenafzet

Geen

Structuurvandesuikerbieten-

Geen

teelt
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