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SUIKER VAN BIET EN RIET
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‘Net iets anders’, is het beeld dat blijft hangen van de bietenteelt in de Verenigde Staten.
Het is er zeker grootschaliger en de telers zijn eigenaar van de fabriek waaraan ze leveren. We kunnen niet landen in de VS zonder eerst de structuur van de bietensector te
schetsen. – Patrick Dieleman
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uikerbieten worden vooral in het
noorden van de Verenigde Staten
geteeld. Figuur 1 toont de productiegebieden. In het noorden liggen vijf
productieregio’s verspreid van oost naar
west. Er is er ook eentje vlak over de
grens in het Canadese Alberta. Meer
zuidelijk, in Californië, ligt een kleine
zesde regio. Nog meer zuidelijk, namelijk
in het uiterste zuiden van de staten
Florida, Louisiana en Texas en op enkele
Hawaiiaanse eilanden wordt suikerriet
geteeld.

Coöperaties
Er zijn in de VS tien suikerproducenten
met in totaal 23 fabrieken. De meeste

Naast suikerbieten wordt er in
de VS ook suikerriet geteeld.

hebben een coöperatieve structuur. “Dat
was ooit anders”, vertelt sales manager
voor Betaseed in België Wannes Dermaut, “maar in de jaren 70 werden veel
oorspronkelijk private fabrieken gekocht
door coöperaties van suikerbietentelers.
Dat was een goede evolutie, omdat het
stabiliteit bracht.” Ook de overheid doet
zijn duit in het zakje om stabiliteit te creë-
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ren. Het United States Department of
Agriculture (USDA), het ministerie van
Landbouw in de Verenigde Staten, kent
aan iedere suikerproducent jaarlijks het
recht toe om een duidelijk omschreven
aantal ton suiker te verkopen. Die hoeveelheden worden elke vijf jaar bijgestuurd, en dat creëert enige stabiliteit in
de markt. “Doordat de productiviteit jaar
na jaar stijgt, betekent dit dat het areaal
telkens lichtjes daalt.” De coöperatie sluit
op haar beurt contracten af met haar
leden-bietentelers.

Areaal en opbrengst
In totaal zijn er zowat 5000 bietentelers in
de Verenigde Staten, die in 2017 samen
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short ton komt overeen met 2000
Engelse ponden = 907,18 kg), omgerekend 48,35 euro/ton suikerbieten.
Minn-Dak en Southern Minn betaalden
toen respectievelijk 30,50 en 43,30
dollar/short ton (respectievelijk 29,49
en 41,86 euro/ton). Gemiddeld werd in
de VS in 2017 40,34 dollar/short ton of
39 euro/ton betaald aan de telers. De
kostprijs ligt voor de telers tussen 30
en 35 dollar/ton. In het begin van de
jaren 90 lag de gemiddelde wortelopbrengst rond de 55,5 ton/ha. Ondertussen is die gestegen naar 87 ton/ha.
Sedert de introductie van Roundup
ready-rassen in 2008 (zie ook p. 14)
kwam er 12 ton/ha bij. n

EEN KLEINE TEELT

Op zich is de suikerbietenteelt
een weinig belangrijke teelt als je
figuur 3 bekijkt, die het bietenareaal vergelijkt met de echte cash
crops korrelmaïs, soja, tarwe en
in mindere mate katoen. Toch
blijven suikerbieten belangrijk in
de Corn Belt, het teeltgebied van
korrelmaïs (corn) en graan, dat
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iets meer dan 450.000 ha bieten teelden. Figuur 2 toont de evolutie van het
areaal in Minnesota en South Dakota en
van de Upper Midwest in zijn totaliteit in
vergelijking met het areaal in de andere
regio’s van de VS. In zijn totaliteit daalt
de oppervlakte suikerbieten licht,
vooral omdat het rendement per ha
toeneemt. De telers zijn bijna allemaal
aangesloten bij een van de coöperaties.
Eén aandeel komt doorgaans overeen
met 1 acre suikerbieten (1 acre is
0,4047 ha). Naargelang het rendement
en de gerealiseerde winst krijgen de
telers een verschillende prijs bij de
coöperaties. In de regio MinnesotaSouth Dakota betaalde American
Crystal in 2017 50 dollar/short ton (een

Aandeel van suikerbieten in het areaal:
hoog
laag
De gele cijfers geven het aandeel van iedere staat
weer in de totale suikerproductie van de VS. Staten
met <1% kregen geen cijfers.
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Figuur 3 Areaal van suikerbieten en
suikerriet in de VS in vergelijking met
de grootste akkerbouwgewassen
(2016) - Bron: USDA 2017

500

co

Areaal suikerbieten (in 1000 ha)

600

suikerriet

0

suikerbieten

Far West

katoen

Great Plains

tarwe

5

soja

Great Lakes

20

korrelmaïs

North Dakota

30

15

rig

py
Minnesota

35

25

Figuur 1 Suikerproductieregio’s in de Verenigde Staten - Bron: USDA
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Dat komt omdat ze een mogelijkheid bieden tot vruchtafwisseling
en bovendien een goed inkomen
opleveren.
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Figuur 2 Evolutie van het areaal in Minnesota en South Dakota (samen Upper Midwest) in
vergelijking met andere regio’s in de Verenigde Staten - Bron: USDA
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VELDWERK IN VEELVOUD VAN ZES
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e Red River Valley is goed voor
ongeveer de helft van alle Amerikaanse suikerbieten. Het landschap is ingedeeld in grote vierkanten
met telkens grind- of asfaltwegen rondom. Percelen zijn vaak meer dan 100 ha.
De rivier zette zodanig veel plantaardig
materiaal af op de bodem van de vallei,
dat de huidige landbouwgronden 3 tot 5%
organisch materiaal bevatten en uitgesproken zwart zijn van kleur. Dat maakt
de zware bodems uitermate geschikt
voor bietenteelt, maar ook voor de teelt
van soja, korrelmaïs en graan.

Teelt
“Gemiddeld wordt gezaaid rond 1 mei, met
de bedoeling 160 tot 170 groeidagen te
bereiken”, vertelt Allan Cattanach, gepensioneerd hoofdagronoom bij American

Crystal Sugar. “Daarbij wordt vooral naar
de bodemcondities gekeken en totaal niet
naar de temperatuur op dat moment. Tot
eind mei bestaat er een risico op vervriezen van de kiemplantjes, wat maakt dat
men soms moet herzaaien. Het toedienen
van startfosfor moet de jonge bieten
helpen in koude omstandigheden.”
Het zaaien gebeurt met enorme machines, zelfs tot 48 rijen. Betaseed levert
daar bigbags met 10 miljoen zaden, 100
dosissen dus van telkens 100.000 zaden.
Wanneer gezaaid wordt op 22 inches (56
cm) voorziet men 12,7 cm in de rij, op 30
inches (76 cm) volstaat 10,8 cm. Wegens
de voorjaarsvorst kan de uitval van zaailingen in extreme omstandigheden
oplopen tot 25%, maar het gemiddelde
ligt tussen 2 en 5%. Men gebruikt vooral
Roundup Ready-rassen (zie p. 19).
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We bezochten het productiegebied in de Red River Valley, die zich van zuid naar noord
uitstrekt over een strook van 50 km breed en bijna 400 km lang tot tegen de grens met
Canada, aan weerszijden van de grens tussen de staten Minnesota en North Dakota. Hoe
teelt men daar suikerbieten? – Patrick Dieleman

Dave Schwerin vindt de teelt van suikerbieten
gemiddeld voordeliger dan soja en maïs, maar
de hoge arbeidsbehoefte beperkt het areaal.
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Cercospora is de laatste 5 jaar
een uitgesproken bedreiging
geworden voor de bietenteelt
in de North Midwest.

1
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Dave Schwerin, bestuurslid van de
American Sugarbeet Growers Association, kon ons meer vertellen over de
bietenteelt. Dave zet zijn zelf geteelde
maïs en granen in voor het voederen van
de varkens die hij op zijn eigen bedrijf
kweekt en ook op contractbasis bij
collega’s. De groep levert 110.000 varkens per jaar af. Hun transportbedrijf
heeft zich sterk gespecialiseerd in het
vervoer van levende varkens. Het bedrijf
beteelt 3500 acres (1400 ha). Maïs en
suikerbieten worden op dezelfde afstand
gezaaid, namelijk 22 inch (55,88 cm),
waardoor hij niet voortdurend van wielen
moet wisselen. In de rij wordt variabel
gezaaid naargelang de bodemsituatie.
Dichter zaaien zorgt voor een gelijkmatiger groei, wat vlotter rooien toelaat met
twaalfrijige rooiers. Voor de suikerbieten
houdt hij een rotatie van één op zes aan.
Zowel voor de maïs-, soja- als suikerbietenteelt gebruikt hij Roundup Readyrassen, bij maïs alleen omdat hij die
rassen interessant vindt. In de bieten en
de soja past hij wel glyfosaat toe, vooral
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Moeilijke cercospora
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voor de werking tegen grassen. Sowieso
werkt hij met mengsels, om resistentieontwikkeling te vermijden. “Nadien rest
alleen nog handwerk als oplossing.” Eén
spuitbeurt kost 25 tot 30 dollar/acre (54
tot 64 euro/ha). Hij werkt met een 132
voet brede spuit (40 meter). Dat is tweemaal de breedte van zijn zaaimachine.
Om bodemverdichting te voorkomen,
wisselt hij af in het gebruik van de rijsporen. Dankzij zijn varkenshouderij kan hij
mengmest inzetten in zijn teelten, wat
hoogst uitzonderlijk is in de streek.
Tijdens zijn verhaal valt ons het enorm
hoge aantal fungicidenbehandelingen op:
tot zeven keer per seizoen voor één veld.
De reden blijkt bij de hoge druk van
cercospora te liggen. Deze bladziekte is
de laatste 5 jaar een uitgesproken bedreiging geworden in de North Midwest.

1 Akkerbouwers hebben enorm veel aandacht voor bodemverdichting. De rooiers lossen zo goed
als coninu in loswagens of – als de bodem het toelaat – ook rechtstreeks in vrachtwagens. Dubbellucht of rupsen zijn eerder regel dan uitzondering. 2 Ook de zaaimachines zijn aangepast aan de
grote oppervlaktes. Bij ons zou 48 rijen tegelijk zaaien op veel percelen tot moeilijkheden leiden.

“Dit jaar was de druk enorm, omdat de
temperaturen 6 tot 7 °F hoger lagen dan
gemiddeld. Cercospora houdt van hoge
temperaturen. In de suikerfabriek
spreekt men van 1% verlies in suikergehalte.” Er viel in de regio heel veel regen,
waardoor Dave veel minder zal oogsten,
maar ook de fabriek zal veel minder
bieten binnenkrijgen. Daardoor zal het
rendement lager liggen. In een normaal
jaar oogst hij 28 tot 32 ton bieten/acre,
maar hij zal blij zijn dit jaar aan 21 ton te
geraken.
Omdat cercospora steeds moeilijker te
bestrijden is moet men er om de 10 tot 12
dagen behandelen met fungiciden, zowat

zoals wij de aardappelplaag aanpakken.
Er bestaat ook een waarschuwingssysteem dat de evolutie van het risico op
infectie inschat. Het is belangrijk af te
wisselen met werkingswijzen.
Dave besluit dat de teelt van suikerbieten
gemiddeld voordeliger is dan soja en
maïs. “Maar het vergt veel arbeid en dat
beperkt het areaal. Ik merk wel dat ik
dankzij de vruchtafwisseling de beste
maïs oogst na suikerbieten. Tijdens het
rooien draaien we 24 uur op 24. Je wil de
hoofdpijn niet die het organiseren daarvan met zich meebrengt.” Honderd
zaaddosissen per perceel zijn geen
zeldzaamheid n
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1 Dit lijkt wel de Far West, geen eenzame ruiter maar een vrachtwagen nadert de losinstallatie. 2 Vanuit de cabine geeft men de chauffeur een oranje
en vervolgens rood licht om op de juiste plaats te stoppen. 3 Vervolgens opent een klep en worden de bieten gelost in een kuil. 4 Een controleur
neemt met deze bak een staal uit de bietenstroom 5 en vangt het op in een zak, die een label krijgt en nadien naar het laboratorium gaat.
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Nadat ze acht dagen stillagen ten gevolge
van regen en nadien vroege vorst kon
men op 16 oktober het rooien hervatten.
We volgden de werkzaamheden bij de

familie Yaggie in Breckenridge, zowat 50
mijl ten zuiden van Fargo. Het perceel
was 320 acres (130 ha) groot. Men vatte
het werk aan met twee zesrijige ontbladeraars, drie rooiers, twee afvoerwagens
en zeven vrachtwagens. De landbouwers
hebben zelf vrachtwagens. Ermee rijden
is seizoenarbeid, waarvoor veel gepensioneerden aangetrokken worden. Jeff
Yaggie verwachtte dat dit perceel één dag
zou vergen.

bo

Men begint wel vanaf eind augustus, om
de fabriek te kunnen opstarten, maar het
zijn het vooral de eerste drie weken van
oktober waarin het moet gebeuren. Vanaf
25 oktober kan het beginnen vriezen en
blijven vriezen tot in het voorjaar.

De suikerfabriek

er

Allan Cattanach trekt met ons naar de
fabriek van American Crystal Sugar in
Moorhead, vlak bij Fargo. Vrachtwagens
rijden af en aan. Allan vertelt dat die
bieten aanbrengen van de ontvangststati-

Er worden bieten verwerkt
tot in het voorjaar.
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oward Donn, CEO van rooierconstructeur Amity, is de ideale man
om ons te introduceren in het
rooien van bieten. In de VS wordt zo goed
als enkel gewerkt met een tweefasensysteem, zoals bij ons ook gepromoot wordt
door Gilles, maar dan met 6 tot 12 rijen.
Zelfrijders zijn er niet. Eerst komt een
ontbladeraar, doorgaans met één rij
metalen hamers en twee rijen rubberen
schoepen. Nadien volgt een rooier die de
bieten laadt op een overlaadwagen of
rechtstreeks op de vrachtwagens die
meerijden wanneer de bodem het toelaat.
“Dit is de ideale manier om bieten proper
te rooien.” Bij het ontbladeren moet de
machine de bieten zo weinig mogelijk
kwetsen om de bewaring te verzekeren.
Amity ontwikkelde een ontbladeraar die
zonder problemen de ongelijke groei van
bieten opvangt. Stalen hamers verwijderen in een eerste fase de meeste bladeren. Nadien volgt een rotor met rubberen
lamellen die de laatste bladeren verwijdert zonder de bieten te beschadigen. Bij
American Crystal Sugar, een van de
suikerproducenten in de regio is ontkoppen optioneel. Dat gebeurt bij ongeveer
een kwart van de bieten.
Donn geeft nog mee dat ze met een
combinatie van een twaalfrijige ontbladeraar en rooier meer kunnen rooien dan
met twee zelfrijdende bunkerrooiers. “We
stellen vast dat bunkerrooiers vooral
worden ingezet waar de bieten rechtstreeks verwerkt worden in de fabriek.
Een groeimarkt is Rusland, waar men
aan het overschakelen is van zes- naar
twaalfrijige rooiers. “Die verzetten ongeveer evenveel werk als twee zesrijers,
maar je hebt veel minder tractoren,
mensen en brandstof nodig. Hier in de VS
is die omschakeling al gemaakt. Je moet
rekenen dat de gemiddelde suikerbietenteler hier in de regio 300 ha suikerbieten
heeft, en die moet men allemaal gerooid
krijgen in een relatief kort tijdsbestek.”
Iedereen in de Midwest wil zelf kunnen
rooien om niet afhankelijk te zijn van
loonwerkers. Het rooivenster is smal.
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Tijdens ons bezoek moest het rooien volop aan de gang zijn, maar vroege vorst stak daar
een stokje voor. Gelukkig veranderde het weer, zodat we ook dat aspect van de teelt van
dichtbij konden volgen. – Patrick Dieleman
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1 De ontvangstinstallatie in Breckenridge, met op de voorgrond de ventilatoren. Met nog
ongeveer 10 dagen rooien voor de boeg, moeten er duidelijk nog heel wat bieten bijkomen op de
hoop. 2 De ventilatiebuizen lijken op de losse kanalen in onze aardappelloodsen, maar ze zijn
volledig rond. 3 Dit is de eindsituatie. Bovenop de hoop komt nadien nog een folie, om de hoop
te beschermen tegen neerslag.
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De telers spreken over 'the pile' de hoop,
wanneer ze het hebben over het ontvangststation. De ontvangst gebeurt zoals
bij ons: vrachtwagens worden gewogen
voor en na het lossen. De grond krijgen ze
weer mee. De bieten gaan eerst over een
reiniger en worden dan via een pendelende
transportband gelijkmatig verdeeld over de
loods. Het geheel lijkt wat op een aardappelbewaring inclusief inschuurcombinatie,
maar dan minstens drie keer zo groot. De
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Piling station
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Allan Cattanach lag zelf mee aan de basis
van het huidige bewaarsysteem dat alle
suikerfabrieken in de regio nu hanteren.
Hij ging daarvoor in de jaren 70 op prospectie naar Rusland. “Wij hebben het
geperfectioneerd. We leggen de bieten op
grote hopen, die we laten bevriezen. Zo
kunnen we de hele winter bieten verwerken, zelfs tot in mei.” Dat geeft hen een
concurrentieel voordeel, omdat ze per
seizoen dubbel zo lang kunnen draaien en
daardoor de vaste kosten spreiden. Deze
fabriek zal wellicht 270 dagen werken en
in die periode 10,5 miljoen ton bieten
verwerken. Iets meer naar het oosten, in
Idaho en Michigan, komt men maar aan
een campagne van ongeveer 180 dagen.
In Californië kan men totaal niet stockeren en rekent men op 130 dagen.
Americal Crystal Sugar heeft 105 ontvangststations verspreid over het teeltgebied. Voor we een ontvangststation bezoeken, bekijken we eerst het buitenbeentje
in de bewaring. American Crystal Sugar
bouwde 12 bewaarloodsen voor bieten,
waarvan twee in Moorhead. Eén loods kan

grond gaat na het reinigen mee met
dezelfde vrachtwagen. Staalname gebeurt
maar enkele keren per perceel. De medewerkers van de ontvangststations volgen
een lijst, waarop ze zien of het nodig is een
staal te nemen. Iedere bietenteler heeft
voor elk perceel een kaart (type bankkaart)
met barcode. Daarmee kan hij zich aanmelden bij het ontvangststation. Voor
percelen van 10 ha wordt een staal genomen van iedere vrachtwagen, maar voor
grotere percelen wordt naargelang de
oppervlakte een percentage vooropgesteld.
Drie uur na levering kan de teler al nagaan
op het internet hoeveel bieten hij precies
geleverd heeft.
We bezochten twee ontvangststations ten
velde. In Glyndon, 10 mijl van Moorhead,
werden geen bieten aangevoerd omdat
niemand rooide wegens de vorst. Toch
reden er vrachtwagens af en aan, opdat
de fabriek zou kunnen blijven werken.
Cattanach legde uit dat men de hoop
ontdubbelde. Door het middelste derde
er van tussen te halen, verkleint het
volume van de hoop en vervriezen de
resterende twee hopen sneller.
Gelukkig kon er de dag nadien wel gerooid worden, en konden we in een ontvangststation van Minn-Dak in Breckenridge de ontvangst van de bieten
meemaken. Aan de weegbrug zagen we
de verantwoordelijke op een verhoog
klimmen. Omdat het de dagen voordien
aan het vriezen was, sneed hij enkele
bieten open om te zien of de kop vervroren was. Vervroren bieten mogen niet op
de hoop, omdat die soms tot 9 maanden
lang moet bewaren. “Rot in de hoop
betekent gewichtsverlies, en aangezien
de telers eigenaar zijn van de fabriek
voelen ze dat in hun eigen zak”, lichtte
Mike Metzker, agronoom bij Minn-Dak
toe. “Dus niemand tolereert dat een
buurman vervroren bieten zou leveren.”
De bietenhopen zijn uitgerust met grote
verluchtingsbuizen waaraan aan de
zijkant ventilatoren zijn aangesloten. Dit
is de meest efficiënte manier om bieten
te bewaren, omdat het minder duur is
dan de bewaarloodsen die we zagen.
Net zoals de telers zelf 24 uur op 24
doorgaan met rooien, wordt er op het
ontvangststation ook 24 op 24 gewerkt met
twee ploegen. We merken veel iets oudere
mannen, ook bij de chauffeurs. Blijkbaar
verdienen veel gepensioneerden een centje
bij door het seizoen mee te pakken en
nadien de winter door te kunnen brengen
in Florida of een ander exotisch oord. n
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Ingevroren bieten

75.000 ton bieten bevatten. Ze hebben een
betonvloer waarin om de 3,5 meter verluchtingsgleuven zijn waar lucht door
wordt geblazen. Die moet helpen om de
hoop sneller te laten invriezen. “We willen
in de hoop -10 tot -15 °C”, vertelt Cattanach. “Je moet weten dat bieten door
hun suikergehalte pas beginnen te vervriezen bij -2 °C. Op het einde van de
winter kunnen we ventileren met koude
nachtlucht om de hoop langer bevroren te
houden. Bovenop de hoop komt een
isolerend luchtkussen. Zo lukt het om de
bieten te bewaren tot in mei. “Het systeem
werkt goed”, vertelt Cattanach, “maar het
is te duur in vergelijking met de hopen op
de ontvangststations. Er zullen er geen
nieuwe gebouwd worden.”
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ons om de fabriek draaiende te houden.
De fabriek bezoeken we niet, omdat we
hier zijn om de bewaring te bekijken.

Bo
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De fabriek van American Crystal Sugar in Moorhead draait duidelijk door, ondanks de vorst.
Vrachtwagens brengen bieten aan vanuit de ontvangststations. De lege ruimte achteraan heeft te
maken met de maximaal toegelaten lading. 3 Twee van de 12 overdekte bewaarplaatsen van
American Crystal Sugar bevinden zich in Moorhead.
2
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Mohamed Khan ontdekte dat een aantal
oude fungiciden een zeer grote versterking
bijbrachten bij de nieuwere middelen.

er

CERCOSPORA ONDER CONTROLE HOUDEN

Bo

De bietentelers van ‘the Upper Midwest’ kregen de laatste jaren te maken met moeilijke
cercospora. We kregen een beeld hoe men gestoeld op onderzoek de problematiek
aanpakt. – Patrick Dieleman

O

p de North Dakota State University
in Fargo treffen we professor
Mohamed Khan. Hij is gespecialiseerd in gewasbescherming voor bieten
en werkt in dat kader ook aan de Minnesota State University van Mankato. Dat is
vrij logisch omdat het een aaneengesloten teeltgebied voor bieten is. In de VS
heeft iedere staat zijn eigen universiteit.
Dat systeem dateert nog uit de tijd van
Abraham Lincoln.

Men vermoedt dat de schimmelziekte
cercospora ooit is meegekomen met
zaden uit Europa. Warm weer (25 tot 32
°C) en een hoge luchtvochtigheid (>85%)
zijn ideaal voor de kieming van de sporen.
“Dat hoeft geen regen te zijn, dat kan ook
al met dauw. Een typisch symptoom is
dat de oude bladeren het eerst afsterven,
dat zijn net de productiefste. De ziekte
doet het suikergehalte dalen en zorgt
voor meer onzuiverheden voor de verwerking. Dat maakt dat men in de verwerking bij een hevige aantasting de
suikerconcentratie ziet dalen met 23%.”

Een cercospora-aantasting begint met enkele
bruine vlekjes. Nadien sterft het blad volledig af.

© PATRICK DIELEMAN
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Cercospora

Vervolgens schetste Khan de historiek
van de strijd tegen cercospora sedert het
einde van de jaren 90. In het begin had
men de ziekte onder controle met Benlate, maar na 2 jaar was er al resistentie.
Er kwamen een aantal nieuwe triazolen
en tot 2015 lukte het om cercospora
onder controle te houden met mengsels
van verschillende fungiciden. “We hebben
jaren goed gewerkt met pyraclostrobin
(bij ons Retengo Plus) Maar 2016 was
warm en vochtig, en toen kregen we
problemen.”

Onderzoek
Khan onderzocht een aantal isolaten van
de schimmel. Zowat 50% ervan bleek
sterk resistent te zijn. Hij ondervond dat
triazolen gemengd met een oude substantie (helaas niet erkend in Europa) tot
betere resultaten leidden. Ook een mengsel van triazolen met koper (bij ons
erkend voor bioteelt) bleek veel beter te
werken. “In de jaren 90 had koper totaal
geen werking meer tegen cercospora. De
reden dat het nu wel werkt, is dat de
populaties gewijzigd zijn.”
De raad die Khan meegeeft is dat men
moet starten met een aantal teelttechnische maatregelen, zoals een voldoende
lange rotatie en het gebruik van rassen
met cercosporatolerantie. “Verder moet
men van zodra de eerste symptomen
opduiken, starten met fungicidenbehandelingen. Het gebruik van mengsels van
middelen met een verschillende werkingswijze is effectief en economisch
haalbaar. Er moet een interval tussen
twee bestrijdingen aangehouden worden
van 14 dagen in droge en 10 tot 12 dagen
in natte omstandigheden.” n
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Suikerbietenteelt
in de VS
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BIETENVEREDELING OP MAAT VAN ELKE STAAT
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Betaseed was in Noord-Amerika de eerste suikerbietenveredelaar die geen eigendom was
van een suikerfabriek. Het werd in 1950 opgericht als een joint venture tussen KWS Saat
en Northrup King. Tijdens ons bezoek aan een van de onderzoeksstations van Betaseed in
Shakopee, dicht bij Minneapolis, vernamen we meer over de achtergrond en veredelingsdoelstellingen van dit bedrijf. – Patrick Dieleman
Enkele resultaten van een marktonderzoek bij 255 telers laat zien dat NoordAmerikaanse telers ongeveer dezelfde
criteria hanteren voor hun rassenkeuze
als hun Europese collega’s. Het suikergehalte staat voorop en andere belangrijke
criteria zijn ziekteresistentie, wortelopbrengst en opkomst.
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anvankelijk was Betaseed strikt
georiënteerd op de Noord-Amerikaanse markt. Het is pas het
laatste decennium dat het bedrijf zijn
activiteiten verruimde naar Europa en de
rest van de wereld.
Ook de basis van de bij ons verkochte
rassen wordt in Amerika gelegd, maar
uiteraard gaan er jaren van testen in
Europa vooraf aan de uiteindelijke introductie op onze markt.

co

Noord-Amerikaans

Van Wannes Dermaut, sales manager
voor Betaseed in België, vernemen we
dat Betaseed markleider is in NoordAmerika. Het heeft daar dan ook – behalve zijn hoofdkwartier – vier onderzoekscentra. In het westen van de VS
heeft het twee zaadproductiefabrieken.
Naast 148 fte-medewerkers (fulltimeequivalent), waarvan een derde actief is
in het onderzoek, worden er op piekmomenten nog zowat 200 tijdelijke medewerkers ingeschakeld.

Ziekteresistentie
De suikerfabrieken spelen nog steeds
een belangrijke rol in het rassenbeleid in
de VS. Het zijn de suikerfabrieken zelf die
rassenproeven organiseren en uitmaken
of een ras voldoet aan de specifieke
omstandigheden in hun teeltgebied. “Wat
ziekteresistentie betreft, heeft iedere
coöperatie zijn eigen prioriteiten”, vertelt
directeur veredeling en productontwikkeling Margaret Rekoske. “De belangrijkste
bedreigingen zijn ook niet dezelfde in elke
suikerproductieregio.” Daarom heeft
Betaseed ook een onderzoekscentrum in
Kimberly (Idaho) in het oosten, dus in het
geïrrigeerde gebied. Shakopee ligt nog
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net in het niet-geïrrigeerde gebied, waar
dus voldoende regen valt. In totaal zijn er
jaarlijks 16 tot 18 proefvelden. Op ieder
proefveld worden tot 800 veredelingslijnen getest. Uit de gegevens die Rekoske
toont, blijkt dat iedere suikercoöperatie
resistentie tegen rhizomanie en rhizoctonia vooropstelt voor nieuwe rassen. Maar
slechts zes van de negen vinden nematoden en cercospora belangrijk. Andere vrij
belangrijke eigenschappen zijn resistentie tegen de suikerbietwortelluis (Pemphigus populivenae) en tegen zwartwortelrot
(aphanomyces), fusarium en de bietenwortelmade Tetanops myopaeformis, die
in sommige gebieden enorm veel schade
toebrengt aan jonge bietenplantjes.
De resistentie van ouderplanten voor de
veredeling en van kandidaat-rassen
tegen de genoemde ziekten en plagen
wordt uitgebreid getest op proefvelden
met een hoge besmettingsgraad. Het
onderzoekscentrum in Shakopee heeft zo
een veld met een hoge aphanomycesbesmetting en zeer zware grond die be-
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In Europa werken meerdere zaadfirma’s
aan ALS-tolerante rassen. Dat moet het
mogelijk maken om de onkruidbestrijding
te vereenvoudigen door meerdere ALSherbiciden in te zetten. In Amerika is dat
geen onderzoeksdoelstelling, omdat
meerdere onkruiden al ALS-tolerant of
-resistent zijn. Er wordt wel gewerkt aan
bieten die resistent zijn tegen glufosinaat
en tegen Dicamba, om zo de glyfosaatresistentie te ondervangen.
Betaseed wil de komende jaren zeker
vooruitgang maken in tolerantie of resistentie tegen aphanomyces, fusarium, rhizoctonia en cercospora, zonder in te boeten op
het opbrengstvermogen van de nieuwe
rassen. Resistentie tegen het vergelingsvirus zou een interessante eigenschap zijn,
doordat de neonicotinoïden wegvallen,
oppert iemand. Rekoske reageert dat ze in
hun genenpool verschillen in resistentie
vaststellen, maar dat dit een werk op lange
termijn zal zijn. “De grootste focus ligt bij
ons op cercospora en rhizomanie.”
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Andere veredelingsdoelen
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De suikerfabrieken stellen
eigen prioriteiten voor
hun teeltgebied.

kenmerk aanwezig zal zijn in de geteste
loten. Doordat dit kan gebeuren in een
heel jong stadium van de kruisingen,
verdubbelt hierdoor onze kracht.” Vrij
nieuw is het gebruik voor de selectie van
beeldmateriaal van proefvelden dat
gemaakt werd vanuit de lucht.

Roundup Ready-soja, iets meer dan
10 jaar voordien, duurde dat 6 jaar. Roundup Ready-maïs haalde 6 jaar na de
introductie (1997) 70% en bereikte maximaal 85% van de markt. Sedertdien nam
het marktaandeel iets af (5%), wellicht
doordat telers ten gevolge van resistentieontwikkeling bij onkruiden opnieuw
moeten werken met mengsels van herbiciden. Toch ziet men bij Betaseed als
belangrijkste voordelen van Roundup
Ready-rassen het brede spectrum aan
onkruiden dat met glyfosaat kan bestreden worden en het brede toepassingsvenster, wat spreiding van de arbeid toelaat.
We kregen een kostprijsberekening te
zien, waarin de kostprijs voor onkruidbe-
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In de Verenigde Staten kunnen ggo-rassen
geteeld worden. Daarom maakt ggo-veredeling integraal deel uit van de toegepaste veredelingstechnieken. Tijdens onze
rondgang in de serres merken we dat
allerlei maatregelen genomen worden om
te vermijden dat ggo-materiaal in het
milieu terechtkomt. Sales en marketingdirecteur Mark Schmidt legt uit dat er in de
VS een specifieke wetgeving bestaat. Al
het plantaardig afval van ggo-partijen
dient apart te worden ingezameld en
vernietigd. “Dit vergt niet alleen in de
serres, maar ook op onze proefvelden een
zeer nauwgezette opvolging en administratie. Het materiaal dat alle tests goed

bo

Ggo-onderzoek
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smetting in de hand werkt. Dat kon recent
gered worden van inname voor een
stadsuitbreidingsproject, net door het
strategisch belang van dit specifieke
resistentieonderzoek.
Doordat bij cercosporaresistentie meerdere genen betrokken zijn, is het moeilijk
om het effect van één specifiek gen in te
schatten. Er is ook geen 100% resistentie
mogelijk. Daardoor blijft heel wat proefveldwerk nodig, maar de onderzoekers
gebruiken ook andere technieken. In een
vroege fase kan men voor andere ziektes
heel snel selecteren door het genetisch
materiaal te screenen op de aanwezigheid van specifieke genen. “Genomics
helpen ons beter te voorspellen of een

1

Marc Ballekens (rechts) en Wannes Dermaut hadden de leiding over de Belgische delegatie, hier
op het onderzoekscentrum van Betaseed in Shakopee. 2 Paloma, een medewerkster die ooit als
stagiaire begon bij Betaseed, toont hoe kruisingen geïnduceerd worden. 3 Het selectieproces van
ggo-bieten is onderworpen aan extra veiligheidseisen, om te beletten dat genetisch materiaal in het
milieu terechtkomt. 4 Dankzij genomics kan men al bij heel jonge plantjes vaststellen of ze al dan
niet drager zijn van de gewenste genen.

doorstaat en erkend wordt als ras wordt
uiteindelijk ‘gedereguleerd’, zodat de
landbouwers het kunnen gebruiken
zonder speciale maatregelen. Wel moeten
de schieters verwijderd worden.”
We kregen ook wat uitleg over de Roundup Ready-rassen, die in de VS gemeengoed geworden zijn. Schmidt wees op het
feit dat een jaar na introductie al 90% van
de telers de technologie toepaste, en een
jaar later 95%. Bij de introductie van

strijding in Roundup Ready-suikerbieten
inclusief de prijs van het zaad (74 dollar/
acre) geraamd werd op 84 dollar/acre
(ongeveer 182 euro/ha). Bij de teelt van
reguliere rassen ligt de kost voor herbiciden op 80 dollar/acre en voor mechanische onkruidbestrijding op 30 dollar/acre
(in totaal zowat 239 euro/ha) of goed
meer dan 55 euro/ha. De Amerikaanse
bietentelers hebben die berekening
duidelijk snel begrepen. n

3 december 2018 • Management&Techniek 22 • Boerenbond •

19

