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Voorwoord

SV AGROFLASH stelt onze Belgische 2023-rassen en enkele 
relevante technische artikels voor. Na de droge zomer van dit 
jaar kon een artikel over droogtestress dan ook niet ontbreken. 
Daarnaast nemen we u in deze SV AGROFLASH mee naar 
nog warmere oorden, het zonnige bietenproducerende land, 
Turkije. Dat en veel meer kan u op de volgende pagina’s lezen. 

Traditiegetrouw blikken we ook graag terug op het afgelopen 
suikerbietenseizoen. Het jaar 2022 was een beter jaar voor de 
suikerindustrie door:

• het feit dat een groot deel van de inzaai midden maart werd 
verricht, maar daarna werd gevolgd door een periode van 
vorst begin april; 

• een droog voorjaar met een goede opkomst in het algemeen;
• een rendabele suikerprijs;
• een vrij gemakkelijke oogst en een goede opbrengst. 

Deze bietencampagne zal resulteren in zeer goede 
wortelopbrengst en een goed suikergehalte, ondanks een zeer 
warme, droge zomer en regen die eind september te laat kwam. 
Opnieuw hebben vooruitgang en genetische oplossingen 
bijgedragen tot het behoud van de economische prestaties van 
bieten.

Bij SESVANDERHAVE geloven we in uw kracht en expertise 
om de biet van morgen te laten groeien. Wij investeren 
voortdurend in bietenonderzoek om rassen te ontwikkelen 
die beantwoorden aan de uitdagingen van de sector. Met dit 
in gedachten biedt SESVANDERHAVE u een ruim aanbod van 
rassen en technische oplossingen om aan uw verschillende 
agronomische behoeften te voldoen: 

• door suikerrijke variëteiten: ARAL - BABOON - BIOKO; 
• door een compromis tussen suiker- en wortelopbrengst: 

LIBELLULE - CAPTUR - RAINETTE;
• door hoogproductieve variëteiten : HIRONDELLE - BOOSTER;
• door cercosporatolerante variëteiten: CAMELEON - 

RAINETTE;
• door rhizoctoniabescherming : TUCSON;
• door nieuwe variëteiten : BIOKO - BRECON;
• door een nieuwe ALS-technologie (SESVanderHave-

genetica): KIPUNJI SMART - HOPPER SMART.

Al deze innovaties moeten u in staat stellen uw productiviteit te 
verhogen en plagen en abiotische druk tegen te gaan. 

Door te kiezen voor SESVANDERHAVE, kiest u ook voor een 
korte, duurzame ketenen dus voor LOKALE zaden.

Moge 2023 in alle opzichten een buitengewoon jaar worden 
voor u en uw gezin!

Met vriendelijke groeten,

Mike, Laurent &Tom

SESVANDERHAVE: 
100% suikerbiet, 
helemaal LOKAAL!
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Wat zijn de doelstellingen van 
SESVanderHave wat betreft 
de nieuwe uitdagingen?

SESVanderHave wil bijdragen 
tot deze nieuwe uitdagingen 
en integreert daarom deze 
doelstellingen in zijn R&D (Research 
& Development)-strategie om 
nieuwe suikerbietenvariëteiten te 
creëren en te leveren. Wij investeren 
voortdurend om onze R&D-capaciteit 
op peil te houden en ervoor te zorgen 
dat deze in lijn ligt met de transitie. 
Onze essentiële en aanvullende 
tools bestaan uit geavanceerde 
kweektechnologieën, massale 
gegevensanalyse, bio-informatica, 
teledetectietechnologieën en 

traditioneel veldwerk. 
Ons hoofddoel is de ontwikkeling 
van nieuwe, productievere 
suikerbietenvariëteiten met een 
grotere resistentie tegen plagen 
en ziekten en met een kleinere 
ecologische voetafdruk. De volgende 
generatie suikerbietenvariëteiten 
zal ook veerkrachtig moeten zijn: 
ze zal aangepast moeten zijn aan 
verschillende omgevingsfactoren 
zoals droogte, en moet tegelijkertijd 
minder nood hebben aan input 
zoals stikstof. Onze R&D-afdeling 
speelt een cruciale rol bij het 
leveren van innovatieve, robuuste 
en veerkrachtige variëteiten en 
oplossingen.

De globale landbouw staat tegenwoordig voor nieuwe 
grote uitdagingen. In een wereld waar grond, energie en 
water steeds schaarser worden, neemt de voedselbehoefte 
alsmaar toe. De klimaatverandering, de beperkingen op 
gewasbeschermingsmiddelen en de restricties wat betreft het 
gebruik van nieuwe veredelingstechnieken zorgen ervoor dat 
de oefening nog complexer wordt. Het ‘Farm to Fork’-project 
van de Europese Unie en de ‘Farm Bill’ in de Verenigde Staten 
integreren deze onontbeerlijke combinatie van duurzame 
landbouw en de nood aan voedselvoorziening.

De zoektocht naar weerbare variëteiten 
SUIKERBIETENVARIËTEITEN DIE GEDIJEN IN ALLE (KLIMATOLOGISCHE) 
OMSTANDIGHEDEN

Door Stein Hoefkens, 
productmanager bij 
SESVanderHave
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Hoe omgaan met 
klimaatverandering?

Waterschaarste zou een van de 
belangrijkste problemen voor 
de landbouw kunnen worden. 
Klimaatverandering leidt tot extremere 
weersomstandigheden, met 
intensere en langere periodes van 
hitte en droogte, wat gevolgen heeft 
voor de wereldwijde opbrengsten 
en de voedselbevoorrading. 
De onvoorspelbaarheid van 
klimatologische gebeurtenissen en 
de toenemende frequentie ervan 
maken het noodzakelijk variëteiten 
te selecteren die deze veranderingen 
aankunnen.  
Het is van essentieel belang dat 
landbouwers variëteiten kunnen 
kiezen die watertekorten kunnen 
doorstaan. Onze suikerbieten bevatten 
dit kenmerk al gedeeltelijk.

Hoe pakken jullie virale ver-
geling aan?

Sinds het verbod op neonicotinoïden 
vormt virale vergeling een groot 
probleem in Noordwest-Europa. Het is 
een grote uitdaging om variëteiten te 
selecteren die tolerant en/of resistent 
zijn tegen de vergelingsziekte, want 
de ziekte omvat ten minste vier 
virussen (BYV, BMYV, BChV en BtMV) 
en ten minste twee vectoren die 
worden verspreid via de lucht. Om 
een duurzame oplossing te bieden 
moet resistentie tegen deze virussen 
worden gecombineerd. 
SESVanderHave heeft zich de 
afgelopen tien jaar toegespitst op 
dit probleem en heeft de breeding 
nieuw leven ingeblazen nog 
voordat een verbod op NNI’s werd 
overwogen. Om deze uitdaging 
aan te gaan, steunen we op onze 
investeringen in het onderzoek naar 
virussen en hun vectoren en in een 

reeks methodologieën (detectie-
instrumenten, fenotyperingsplatforms, 
virusproductiecapaciteit enz.) in 
samenwerking met verschillende 
universiteiten. En we zijn er ook in 
geslaagd. 
Wij hebben het gedrag van enkele 
duizenden genetica op het veld 
en in de serre onder de loep 
genomen. Verschillende bronnen 
van tolerantie en resistentie zijn 
duidelijk geïdentificeerd en worden 
nu geïntegreerd in onze commerciële 
kweekprogramma’s. In 2024 zouden 
we onze eerste variëteiten die 
tolerant zijn voor de vergelingsziekte 
moeten kunnen leveren. We raden 
aan ze te combineren met andere 
bestrijdingsmaatregelen om hun 
duurzaamheid te vergroten en zo 
een geïntegreerde oplossing tegen 
de vergelingsziekte te creëren (het 
drieluik Genetica - Agronomie - 
Gewasbescherming).

En wat met cysteaaltjes? 

SESVanderHave blijft voortwerken 
aan bietencysteaaltjes, naast de 
bestrijding van de gevolgen van 
droogte en de vergelingsziekte. 
In onze genetica is de laatste jaren 
echte vooruitgang geboekt wat de 
productiviteit betreft, 
die we nu kunnen 
combineren met 
andere criteria 
zoals tolerantie 
voor cercospora, 
droogte of hoge 
rhizomaniedruk.

Wat is uw conclusie? 

Bieten en de daarbij horende sector 
worden geconfronteerd met flink wat 
op elkaar inwerkende beperkingen, 
maar we kunnen kweken met een 
systemische en veerkrachtigere 
aanpak. Er is niet slechts één 
oplossing voor een bedreiging die 
an sich meervoudig is. Landbouwers, 
instituten en de industrie moeten een 
geïntegreerde aanpak nastreven die 
gebruik maakt van genetica (meer 
resistente variëteiten), gewasbeheer 
en de volgende generatie 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Tegenwoordig zijn onze netwerken 
voor variëteitenproeven gericht op 
het evalueren van de opbrengst en de 
kenmerken van bepaalde parasieten 
en ziekten in zeer gecontroleerde 
en geoptimaliseerde omgevingen. 
Wij werken nauw samen met 
suikerfabrieken en instituten om 
een holistische visie te ontwikkelen, 
nieuwe bedreigingen te monitoren 
en samen met ons geïntegreerde 
oplossingen te ontwikkelen die 
voor iedereen een combinatie van 
duurzaamheid, weerbaarheid en, 
het belangrijkste, winstgevendheid 
opleveren.  
Op die manier zorgen wij voor een 
veerkrachtige teelt die weinig input 
vraagt, wat in deze nieuwe context 
een noodzaak is geworden.
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Kobe heeft een gemend bedrijf met 
Belgisch witblauw en akkerbouw. 

Voor de akkerbouwtak heeft Kobe een 
vrij klassieke rotatie met granen, maïs, 
aardappelen en natuurlijk ook suiker-
bieten. Dit jaar heeft hij een proef met 
stikstof uitgevoerd. 

In de zomer van 2021 heeft hij 40 ton 
stalmest uitgereden en vervolgens 
groenbemester ingezaaid. In het voor-
jaar van 2022 heeft hij opnieuw 40 ton 
stalmest uitgereden, omgeploegd en 

bieten gezaaid. Begin juni gebruikte 
hij 1 liter biostimulant, wat 30 E/N 
opleverde na omzetting. 

Ammoniumnitraat was dus niet van 
toepassing. 

Door de droge omstandigheden heeft 
Kobe gewacht om te ploegen. Hij 
heeft de grond meteen voor de zaai 
klaargelegd zodat de grond geen kans 
op uitdroging had. Op deze manier 
was er nog voldoende vocht aanwezig 
waardoor de opkomst perfect was en 

de onkruidbehandelingen vergemak-
kelijkt werden. 

Op het gebied van schieters waren 
er ondanks de vroege zaai weinig 
problemen. Rassen zoals Aral, Booster 
en Tucson vertoonden geen schieters, 
wat voor Kobe een pluspunt was. 

Vervolgens haalde hij een prachtig 
resultaat van onze demo aangevuld 
met Booster.

Testimonials
KOBE RUELL EN FILIP SAMYN

SV-bietendemo’s waren weer een groot succes!  
Zoals elk jaar organiseerden we in de maanden augustus en september onze jaarlijkse 
bietendemo’s. We gingen op tour door het ganse land om jullie onze nieuwigheden en 
rassen voor te stellen. Dit jaar zaaiden we een vijftiental rassen uit met elk hun specifieke 
eigenschappen. Graag stellen we jullie voor aan twee van onze boeren.

BOUTERSEM

Teler:  KOBE RUELL

Regio:  BOUTERSEM

Groep : RT

Gemengd bedrijf : 
> Belgisch Wit-Blauw 
> Akkerbouw

Zaai 22/03/’22

Levering 12/10/’22

Wortelopbrengst 104 T

Suikergehalte 17,84°

6   |   S V  A G R O F L A S H   |   J A N U A R I  2 0 2 3



In het landelijke Poperinge in de West-
hoek ligt het mooie landbouwbedrijf 
van Filip Samyn. Het is een typisch 
bedrijf van de streek met mestvarkens 
en akkerbouw. 

Filip heeft granen in de rotatie met 
maïs, bonen en aardappelen die hij 
ook zelf bewaart. 

Afhankelijk van de weersomstan-
digheden wordt er voor de winter 
geploegd. De zaai was iets later omdat 
het een vrij natte winter was. “Ik wou 

dat de grond voldoende droog was 
om een ideaal zaaibed te creëren”, 
zegt Filip. In de rij wordt er hier altijd 
kort gezaaid met een afstand van 16,5 
cm. De opkomst was goed wat leidt tot 
homogene bieten die makkelijk rooi-
baar zijn en een lage koptarra hebben.   
Deze lage koptarra is ook een parame-
ter voor de rassenkeuze. 

“De ziektedruk was vrij laag waardoor 
ik tussen de eerste en tweede fun-
gicidebehandeling iets langer heb 
gewacht”, legt Filip uit. Dit was echter 

nodig omdat het een warme oktober-
maand met veel ziektedruk was. Voor-
al de uitbreiding van cercospora gaat 
heel snel bij vochtig en warm weer 
(temperaturen boven de 20 graden). 
Dan is een goede behandeling essen-
tieel. “Rassen zoals Libellule, Captur 
en Kipunji smart vielen wel op met hun 
goede tolerantie tegen cercospora. Ik 
behaalde een prachtig resultaat met 
17.955 kg suiker/ha”, besluit Filip.

POPERINGE

Teler:  FILIP SAMYN

Regio:  POPERINGE

Groep : ISCAL

Gemengd bedrijf : 
> Mestvarkens 
> Akkerbouw

Zaai 22/04/’22

Fungicide- 
behandeling 2 x

Levering 10/12/’22

Wortelopbrengst 102 T

Suikergehalte 17,10°
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Kunt u de omstandigheden 
van het afgelopen jaar 
beschrijven?

Jérôme DE PESSEMIER: 3 
periodes van grote hitte, in totaal 
33 dagen hittegolf tegenover 
22 dagen in 2003, de vroegste 
40°C ooit gemeten, in Bretagne 
bereikte de temperatuur 40°C, 56 
opeenvolgende tropische nachten 
(meer dan 20°C) in Nice: een greep 
uit de records die deze zomer 
zijn gebroken volgens Météo-
France. De voorjaarsgewassen, 
waaronder de niet-geïrrigeerde 
suikerbietenpercelen met 
irrigatiebeperkingen, hadden 
hieronder onvermijdelijk te lijden. 

Water, een belangrijke mondiale kwestie, is voor SESVanderHave 
een prioritair thema wat betreft investeringen en onderzoek. 
Het klimaat is een bepalende factor in de landbouw. Extreme 
weersomstandigheden hebben aanzienlijke gevolgen voor de 
landbouwactiviteit. De afgelopen jaren hadden de landbouwers te 
kampen met zeer droge zomers (zoals in 2018, 2020 en 2022). Het 
is van essentieel belang dit probleem te erkennen, zodat we een 
duurzame landbouw kunnen ontwikkelen die beter bestand is tegen 
deze klimaatperikelen door de geschikte variëteiten te identificeren.

Droogtestress
BIETEN, WATER EN SESVANDERHAVE

Door David Eyland, 
Fysioloog  
en Jérôme De Pessemier, 
Projectleider Onderzoek

   lichte droogte

   matige droogte

   extreme droogte

  geen droogte

Volgens EDO - Europe 
Drought Observatory

DROOGTEKAARTEN IN BELGIË EN 
FRANKRIJK OP 15/08/’22
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Deze zomer hield het watertekort in 
het overgrote deel van het Franse en 
Europese suikerbietengebied aan. 
De schaarse lokale buien in augustus 
hielden het volume aan bladeren niet op 
peil; ze bleven afnemen en uitdrogen, 
vooral in ondiepe bodems, waardoor 
de plantengroei werd vertraagd. De 
hoge temperaturen versterkten de 
vroegtijdige veroudering (afname van 
het celmetabolisme tot het punt van 
uitdroging) en veroorzaakten hier en daar 
brandwonden. De droogtestress werd 
dit jaar versterkt door de aanwezigheid 
van verschillende soorten onkruid 
(ganzenvoet, duizendknoop enz.) die met 
de bieten om water concurreerden. Door 
deze omstandigheden waren motten en 
rhizopus ook talrijk aanwezig. 
Het opbrengstverlies als gevolg van deze 
droogte wordt geschat op 15 tot 35%.

Wat gebeurt er in de plant in die 
omstandigheden?

David EYLAND: Bij droogte treden er 
veranderingen op in de celcyclus en 
de celdeling, in de membranen, in de 
architectuur van de celwanden, in de 
stofwisseling ...  
Dergelijke veranderingen vereisen de 
aanpassing van de metabole routes om 
een nieuwe homeostatische toestand te 
bereiken en leiden tot biochemische en 
fysiologische reacties zoals de sluiting 
van de huidmondjes, een verminderde 
celgroei en fotosynthese en de activering 
van de ademhaling.  
Soorten verschillen in hun vermogen 
om watertekort te overwinnen. Bij 
gevoelige soorten heeft een vermindering 
van de weefselhydratatie een directe 
invloed op de fysiologische processen. 
Tolerante soorten daarentegen 
hebben fysiologische en metabole 
eigenschappen waardoor de plant 
een hoge mate van weefselhydratatie 
kan behouden, zelfs bij een beperkte 
watertoevoer. 
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Net als in 2003 kwam er in 2022 naast droogtestress ook warmtestress bij. De 
klimaatverandering gaat steeds sneller en de landbouw wordt er rechtstreeks 
door beïnvloed.

Beweging van de huidmondjes

Open huidmondjes
     WATER

Gesloten huidmondjes
     WATER

Dichtheid van de huidmondjes

Hoge dichtheid
WATER

Lage dichtheid
     WATER

Wateruitwisseling in suikerbieten

Er bestaan genetische verschillen qua wateropnamecapaciteit en op het beperken 
van waterverlies. Bv. de sluiting van de huidmondjes of een lagere dichtheid  
beperken waterverlies door transpiratie

“Suikerbieten, die tijdens hun 
productiecyclus niet bloeien, hebben 
een concurrentievoordeel ten opzichte 
van andere akkerbouwgewassen bij 
waterstress”
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Hoe kunnen de bieten 
zich beter wapenen tegen 
droogtestress?

David EYLAND: De verbetering van 
de tolerantie van suikerbieten voor 
droogte is een belangrijke uitdaging 
voor de sector, aangezien de 
opwarming van de aarde een globaal 
probleem is. Een efficiënt beheer van 
de droogtestress moet in geval van 
droogte de opbrengsten kunnen 
garanderen. Aan dit criterium kunnen 
de genetica een grote bijdrage 
leveren. De prestaties van onze 
variëteiten worden van jaar tot jaar en 
van locatie tot locatie geanalyseerd.  
De prestaties van de 
variëteiten moeten onder alle 
stressomstandigheden stabiel zijn.

Welke tools moet je kiezen?

Jérôme DE PESSEMIER: Wij 
voeren proeven uit in alle Europese 
productiezones waardoor we de 
droogtestress van elk van onze 
platforms in kaart kunnen brengen.  
Zo kunnen we de verschillende 
soorten droogtestress (duur, 

intensiteit, tijdstip in de groeicyclus ...) 
karakteriseren en inzicht verwerven 
in het gedrag van onze variëteiten 
in deze verschillende situaties. Ook 
beschikken wij op enkele platforms 
over geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde 
reeksen die ons in staat stellen om 
de verschillen in het gedrag van 
onze genetica beter te begrijpen 
wat dit criterium betreft en om het 
opbrengstverlies voor elk van de 
bestudeerde genetica te evalueren. 
Thermische beelden hebben vele 
toepassingen in de agronomie, met 
name om informatie te verstrekken 
over de reactie van planten op 
droogtestress.  
Bij SESVanderHave gebruiken we 
deze techniek om onze hybriden te 
karakteriseren. Er bestaat inderdaad 
een negatieve correlatie tussen 
de bietentemperatuur tijdens de 
droogtestress en de opbrengst.  
Daarnaast worden ook genomische 
selectie-instrumenten gebruikt. 
We kunnen al onze genetica 
betrouwbaarder screenen op 
droogtetolerantie om nieuwe, sterkere 
en meer resistente variëteiten te 
creëren.

Hoe reageren de planten, en 
dan vooral de bieten?

Jérôme DE PESSEMIER: Planten 
kunnen 4 strategieën gebruiken om 
met droogtestress om te gaan:

1 - Droogtestress negeren: 
Deze variëteiten zullen zich normaal 
blijven ontwikkelen alsof de 
omstandigheden normaal zijn. Deze 
strategie is interessant wanneer de 
stress van korte duur en weinig intens 
is, maar erg gevaarlijk wanneer de 
droogte omvangrijker wordt.

2 - De droogteschade beperken: 
Deze variëteiten investeren minder 
energie en suiker in de regeneratie 
of in het herstellen van celstructuren 
(met name bij droogte op het einde 
van het seizoen).

3 - De waterefficiëntie verbeteren: 
Deze variëteiten hebben minder water 
nodig voor hun groei.  
Ze ontwikkelen gedragsmechanismen 
om watertranspiratie tijdens 
de CO2-uitwisseling en de 
temperatuurregeling te verminderen 
(het oprollen of verwelken van 
bladeren om het bladoppervlak 
te verkleinen, het sluiten van de 
huidmondjes in droge periodes om 
transpiratie te verminderen ...).

4 - De wateropname verhogen: 
Deze variëteiten ontwikkelen een diep 
en sterk vertakt wortelstelsel voor een 
betere wateropname.  
Het succes van elk van die strategieën 
hangt af van de aard van de droogte 
(de ernst, de duur, het plotse dan wel 
het geleidelijke karakter, het tijdstip 
in de groeicyclus waarop de droogte 
aanvangt ...).  
Zo zijn gedragsmechanismen die 
transpiratie verminderen interessant 
wanneer de droogte van korte duur is 
of enkel optreedt tijdens de warmste 
uren van de dag.  
Het opbrengstverlies wordt dan 
beperkt. Als alternatief kunnen de 
teeltperiodes worden afgestemd op 
het vermijden van droogtestress. Bij 
die vermijdingsstrategie worden de 
bieten gezaaid in het najaar, net zoals 
in Italië en Spanje. Irrigatieproeven

Evaluatie van het op-
brengstverlies

Fenotypering per drone
Meting van het bladerdak

Proefnetwerk met 
meerdere locaties

Karakterisering van de site

DE SELECTIETOOLS VAN SESVANDERHAVE

1 0   |   S V  A G R O F L A S H   |   J A N U A R I  2 0 2 3



Welke genetische 
oplossingen zijn 
beschikbaar?

David EYLAND: Helaas bestaat er 
geen ‘mirakeloplossing’ op basis van 
hoofdgenen, aangezien de strategie 
van de plant om met droogte om 
te gaan altijd afhangt van het soort 
droogte waarmee de plant te kampen 
heeft en de manier waarop hij zich 
aanpast aan zijn omgeving.  
Bovendien is droogtetolerantie 
een zeer complexe fysiologische 
eigenschap waarbij meerdere 
mechanismen in de plant en dus 
mogelijk tal van genen betrokken 
zijn: veranderingen in het 
wortelsysteem, het bladoppervlak 
en het openingsmechanisme van 
de huidmondjes zijn slechts enkele 
voorbeelden.

Bij gematigde waterstress bevordert 
het behoud van de bladgroei de 
fotosynthese en dus de opbrengst. 
Omgekeerd leidt dit bij ernstigere 
en langdurigere droogte tot een 
hoge evapotranspiratie, waardoor de 
waterreserve van de plant uitgeput 
raakt en het voor de plant moeilijker 
wordt om te overleven, laat staan 
te groeien. Bij droogte moeten 
planten de keuze maken tussen het 
waterverlies beperken en CO

2
 blijven 

absorberen voor de fotosynthese. 
Bij de selectie houden wij rekening 
met de algemene reactie van planten 
op watertekorten in elke omgeving. 
We kunnen nooit hybriden bekomen 
die hun productiviteit behouden 
zonder een hoge transpiratie, dus 
er moet een compromis worden 
gevonden tussen bescherming en 
productiviteit.

Wat is uw conclusie?

Jérôme DE PESSEMIER: 
Selectie kan helpen om het 
productiviteitspotentieel tijdens 
droogteperiodes te behouden en in 
ons kiemplasma zien we verschillen 
qua gedrag op dit vlak. We moeten 
de opbrengst maximaliseren als het 
genoeg regent en ook als het niet 
regent, zorgen voor opbrengst.  
Tot nu toe verliest een gevoelige 
variëteit tijdens een droogteperiode 
gemiddeld 30% van de opbrengst, 

terwijl het verlies bij een tolerante 
variëteit 10% bedraagt.  
Ons doel is om het opbrengstverlies 
voor tolerante variëteiten te 
verminderen wanneer ze te kampen 
hebben met droogtestress. Het goede 
nieuws voor onze genetica is dat ons 
kiemplasma die tolerantie heeft en 
dat ons hele assortiment zich goed 
gedraagt wat dit criterium betreft.

RESULTATEN 2022  
SESVANDERHAVE-VARIËTEITEN
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Effect van de temperatuur op de opbrengst van SESVanderHave-variëteiten
Er is een correlatie tussen planttemperatuur gemeten door de drone  
en de opbrengst in niet-geïrrigeerde omstandigheden.

Vergelijking van tolerante en gevoelige hybriden
Droogtestresstolerante hybriden verliezen onder droogteomstandigheden gemiddeld 20% 
minder opbrengst dan droogtegevoelige hybriden

DE SV-RASSEN ONDERSCHEIDEN ZICH IN HET ALGEMEEN  
POSITIEF OP DIT CRITERIUM

S V  A G R O F L A S H   |   J A N U A R I  2 0 2 3   |   1 1



Wat is ALS?

Nele de Temmerman : 
Acetolactaatsynthase (ALS) is een 
enzym dat een sleutelrol speelt bij de 
synthese van aminozuren in planten.   
Het is het doelwit van een bekende 
groep herbiciden: de ALS-remmers 
(bv. sulfonylureumderivaten, 
imidazolinonen). 

Wat houdt tolerantie voor een 
ALS-remmend herbicide in?

Nele de Temmerman : Bij het gebruik 
van suikerbietvariëteiten die tolerant 
zijn voor de herbiciden uit de groep 
van ALS-remmers kan een zeer 
breed spectrum van onkruid worden 
bestreden. Natuurlijke variaties in 
de nucleotidesequentie van het gen 
dat de code draagt voor de ALS-
synthese kunnen leiden tot tolerantie 
voor bepaalde ALS-remmende 
herbiciden. Die veranderingen treden 
spontaan op tijdens de celdeling. 
ALS-tolerantie is het resultaat van de 
zoektocht naar en de ontdekking van 
een suikerbietvariëteit die een kopie 

van het ALS-gen met een dergelijke 
variatie bevat.

In 2022 werd ALS voor het 
eerst gecommercialiseerd 
in België. Wat heb je 
geobserveerd?

Dirk Hyndrikx : De teelt is goed 
verlopen en de onkruidbestrijding 
heeft goed gewerkt. 

De schietersproblemen waren miniem 
bij HOPPER SMART en KIPUNJI 
SMART, hoewel dit genetische 
materiaal een beetje gevoeliger is. 

De opbrengsten op de boerderij zijn 
goed, maar zoals we altijd hebben 
gezegd, zijn deze ALS-genetica iets 
minder performant dan het klassieke 
materiaal. Wij blijven het alleen 
aanbevelen voor zeer specifieke 
gevallen.

De variëteiten worden nu in verschillende 
Europese landen op de markt gebracht en 2022 
was het eerste jaar in België.

Tolerantie voor ALS-remmers  
in suikerbieten
VOORSTELLING VAN HET CONVISO® SMART-SYSTEEM

Door Dirk Hyndrikx, Business 
development manager en 
Nele de Temmerman, kweker 
verantwoordelijk voor het ALS-
programma

VELDPROEVEN

GEVOELIGE 
VARIËTEIT

TOLERANTE 
VARIËTEIT

2 applicaties van  
CONVISO® ONE aan 0,5 l/Ha  

+ partnerherbicide(n)

2 applications  
de CONVISO® ONE aan 0,5 l/Ha  

+ partnerherbicide(n)
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Het is een innovatief onkruidbestrijdingssysteem voor suikerbieten, gebaseerd op twee componenten:   
 

HET HERBICIDE

 f Gebruiksklare vloeibare formulering 
op basis van twee ALS-remmende 
verbindingen: 
- oramsulfuron (50 
g/l) – bladactiviteit - Thiencarbazone-
methyl (30 g/l) – wortel- en bladactiviteit 

 f Maximale dosis:  
1,0 l/ha per jaar

 f Bestrijdt een grote verscheidenheid aan 
tweezaadlobbigen en grassenfamilies 

 f Nawerking: 10-20 dagen

DE SESVANDERHAVE-
VARIËTEIT

 f In de commerciële suikerbietvariëteiten 
van SESVanderHave is tolerantie 
voor ALS-remmers geïntegreerd 
door middel van conventionele 
veredelingsmethoden.

* Effectief, breedspectrumherbicide    
** Tolerant voor ALS-remmende herbiciden

Een specifiek 
herbicide* op basis van 
ALS-remmers

HET CONVISO® SMART-SYSTEEM: 
 f Breed werkingsspectrum (goede bestrijding van breedbladige onkruiden en grassen die voornamelijk in 

bieten voorkomen)
 f Zeer goede bestrijding van wilde bieten (schieters)
 f Vermindert het aantal toepassingen

OM DE DUURZAAMHEID VAN HET CONVISO® SMART-SYSTEEM TE 
GARANDEREN:

 f Enkel aanbevolen in geval van specifieke onkruidbestrijdingsproblemen
 f Pas CONVISO® ONE toe in gespreide toepassing (2 toepassingen van 0,5 L/ha)
 f CONVISO® ONE altijd toepassen in combinatie met olie en een herbicide met een niet-ALS-

werkingsmechanisme
 f Verwijder schieters / eventuele schieters van andere gewassen
 f Varieer de werkingsmechanismen van de gebruikte herbiciden in de rotatie
 f Wees zeer voorzichtig bij het spuiten van klassieke bieten (productdrift)
 f Het reinigen van de sproeier is zeer belangrijk

Wat is CONVISO® SMART?

aanbevelingen voor het CONVISO® SMART-systeem

Suikerbietenvariëteit**
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Een samenwerkingsovereenkomst 
was in de beginjaren de makkelijk-
ste oplossing om op een snelle en 
efficiënte manier de Turkse markt te 
betreden. Vanaf 2012 werd Turkije 
(net zoals Oekraïne en Rusland) zeer 
wantrouwig als het om geïmporteer-
de zaden ging. Om er zaken te doen 
moest je ofwel een samenwerkings-
overeenkomst met een lokale partner 
hebben ofwel in het bezit zijn van een 
eigen fabriek. We besloten toen om 
SESVanderHave TR op te richten en 
de goede samenwerking met Beta 
Ziraat op gebied van zaadproductie, 
zaadbehandeling en verkoop verder 
te zetten. Die samenwerking bolt nog 
steeds zoals het hoort. 

“Een recente verwezenlijking is dat we 

sinds 2021 twee verkoopkanalen voor 
onze SV-rassen hebben. We brengen 
nu namelijk zowel via Beta Ziraat als 
via SV TR onze zaden aan de man”, 
vertelt Muzaffer Adiyaman.

In totaal bestaat het Turkse SESVander-
Have-team uit elf werknemers. Naast 
Muzaffer telt het team zeven personen 
op de afdeling Marketing & Sales, een 
Accountant, een R&D Supervisor en een 
Seed Processing Specialist. Die laatste 
twee volgen de samenwerking met Beta 
Ziraat op de voet op.

De zaadproductie

De Turkse zaadjes worden hoofdza-
kelijk geproduceerd in de provincie 
Amasya, dichtbij de Zwarte Zee. 

Daarnaast kan je ook nog enkele zaad-
productievelden terugvinden in de 
provincie Eskisehir. Zo weet je meteen 
waar je naar op zoek moet als je de 
regio’s toevallig eens passeert tijdens 
een doortocht in Turkije.

Op naar de Beta Ziraat-fabriek

Naast de zaadproductie werken we 
ook voor de zaadbehandeling samen 
met Beta Ziraat. “Ze behandelen onze 
zaden volgens de SESVanderHa-
ve-protocollen en kunnen daarvoor 
rekenen op de hulp van onze Seed 
Processing Specialist”, zegt Muzaffer. 
In Turkije is 55% van de gezaaide 
suikerbietenzaden naakt en is 45% 
gepilleerd. 

In 1992 zette SESVanderHave voet aan wal op het Turkse 
land. Met Country Manager Muzaffer Adiyaman als kapitein 
varen we deze prachtige koers. Daarvoor werken we samen 
met Beta Ziraat, een lokaal zaadbedrijf.

Suikerbieten onder de Turkse zon
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Alpullu

Adapazan

Susurluk

Eskisehir

Kütahya

Afyon

Usak

Burdur

Ilgin

Konya
Eregli

Kumra

Aksaray

Bor

Kayseri

Elbistan

Malatya
Elaziğ

Muş

Ercis

Ankara

Corum

Yozgat

Turhal

Bogazliyan
Kirsehir

Amasya

Çarşamba

Erzincan
Erzurum

Kars

Agri

SESVanderHave-variëteiten 
in Turkije

Ons rassenportfolio omvat klassieke 
en CONVISO® SMART-rassen. Vooral 
rassen met een goede cercospora- en 
rhizoctoniatolerantie zijn welgekomen 
in Turkije. Landbouwers kampen er 
regelmatig met cercospora, oïdium, 
fusarium en rhizoctonia.  
Op velden waar het nodig is, biedt het 
Turkse verkoopteam ook CONVISO® 
SMART-variëteiten als NOMAD SMART 
en SANDPIPER SMART aan.  
De gemiddelde wortelopbrengst van 
Turkse suikerbieten dit jaar bedraagt 
58 ton/ha en het gemiddelde suiker-
gehalte is 16,93%.

De Turkse suikermarkt

Net zoals in België wordt het grootste 
deel van de zaden verkocht via de sui-
kerfabrieken. De landbouwers betalen 
dan op het einde van de campagne de 
kosten terug aan de fabrieken. Daar-
naast hebben landbouwers ook de 
keuze om hun zaden bij coöperatieve 
shops of verdelers te kopen. 

Turkije telt samen 33 suikerfabrie-
ken. Na de privatisering in 2018 zijn 
ze opgedeeld in drie groepen: de 
overheidsfabrieken, de coöperatieve 
fabrieken en de private fabrieken. 
Hierboven hebben we een tabel op-
gesteld zodat je een idee krijgt van de 
verdeling per groep.

“De Pankobirlic-groep is een coö-
peratie, die grotendeels bestaat uit 
landbouwers die zich verenigd heb-
ben. Pankobirlic bezit zo bijvoorbeeld 
landbouwmachines en -producten, 
maar ook het zaadbedrijf Beta Ziraat 
en 6 suikerfabrieken. Turkse landbou-
wers krijgen ongeveer 76 euro per ton 
suikerbieten.

Met 78.329 landbouwers en 307.715 
ha suikerbieten in 2022 vindt de zaai 
plaats in april en de rooi vanaf oktober. 
De bietencampagne duurt tussen 43 
en 132 dagen in functie van de fabrie-
ken. Je kan dus wel concluderen dat 
Turkije een groeiende markt met veel 
potentieel is. Dat is voor Muzaffer niets 
nieuws onder de Turkse zon. Als vijfde 
grootste bietenproducent ter wereld 
en derde grootste in Europa, kan hij 
niet anders dan fier zijn op zijn land.

Zaadproductie en suikerfabrieken in Turkije

Aantal fabrieken Marktaandeel

Overheidsfabrieken 15 40 %

Coöperatieve fabrieken 6 32 %

Private fabrieken 12 28 %

   Overheidsfabrieken

   Coöperatieve fabrieken

   Private fabrieken

   Zaadproductie

Çumra Sugar Factory in Konya
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Ik koop lokaal, jij toch ook?
SESVANDERHAVE, BELGISCH ZAADBEDRIJF STEUNT DE LOKALE PRODUCTEN!   

FAMILIE CARDOEN

SINT MICHAËLHOEVE

DE LIMBURGSE 
AARDAPPELSHOP

BIETS AARDAPPELEN

HOEVE ZUID-BELLEGOED

SCHOLIERENHOEVE

DE TRAMROUTE

LIMOSORT

HOEVE DE KOPEREN 
KETEL

Familie Cardoen te Sterrebeek 

• Witloof

Christian en Frederik Backaert te 
Michelbeke (Brakel) 

• Hoevekaas

Familie Fontaine te Stevoort

• Aardappelen
• Groenten
• Fruit

Trudo Biets te Gingelom 

• Aardappelen

Familie Fleurbaey te Ieper 

• Melkproducten: ijs, pudding, boter, 
yoghurt

Tom en Yann Vanhees te Zoutleeuw

• Aardappelen
• Wit-blauw vlees

Familie Vandierendonck te  
Knokke-Heist 

• Aardappelen
• Rundsvlees

Familie Libert te Heers 

• Appelen
• Peren

Yves Flawinne en Veronique Smits  
te Outgaarden 

• Grondwitloof
• Aardappelen
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Rassenbrochure 2023
IN DEZE RUBRIEK VINDT U DE EIGENSCHAPPEN VAN 
ONZE 2023-VARIËTEITEN!

ONTSMETTINGEN

Op de volgende bladzijden krijgt u 
een idee van de landbouwkundige 
eigenschappen van onze variëteiten. De 
beoordeling loopt van 1 tot 5  
(5 blauwe vakjes wijzen op een 
topprestatie). 

Fungiciden: TACHIGAREN en KABINAST 
Insecticiden: FORCE 10

Cotyledons

Perisperme

Fungicides

Pilleringslaag 
in de blauwe kleur

Radicule

Pillering

Péricarpe
Pore

 basa
le

Opercule

Insecticides

KABINAST STANDAARD FORCE 10 

NEMATODEN
BABOON X X

BIOKO X  X

CAPTUR X X X

BOOSTER X  X

BRECON X  X

RHIZOMANIE
ARAL X X

LIBELLULE X X X

HIRONDELLE X X

CAMELEON X X X

RHIZOCTONIA
TUCSON X X X

RAINETTE X X

CONVISO® SMART
KIPUNJI SMART X X

HOPPER SMART X X

FRANKR IJK
PIVOINE Nematoden X FORCE 8 / CRUISER 

EPERVIER Rhizomanie X FORCE 8 / CRUISER 

TOTEM Rhizomanie X FORCE 8 / CRUISER 

CRUISER: verboden in België
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OPKOMST-
SNELHEID

BODEM-
BEDEKKING

SCHIETERS-
TOLERANTIE

DROOGTE-
STRESS

SEPTEMBER > NOVEMBER

MIDDEN OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

MIDDEN OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

SEPTEMBER > NOVEMBER

MIDDEN OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

VOLLEDIGE CAMPAGNE

MIDDEN OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

EIND OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

BIOKO

BOOSTER

CAPTUR

ARAL

BRECON

LIBELLULE

HIRONDELLE

CAMELEON

NEMATODEN

RHIZOMANIE
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BLAD- 
GEZONDHEID

GROND-
TARRA

SUIKER-
GEHALTE

WORTEL-
OPBRENGST

BEWARING 
IN DE HOOP

SUIKERRIJKHEID TEN TOP
• suikerrijk type
• uitstekende bodembedekking
• ingesnoerde kop: ideaal voor 

microtopping / lage koptarra

BOOST JOUW WORTELOPBRENGST
• productief type
• zeer goede tolerantie tegen droogtestress
• goede ziektetolerantie
• heel lage grondtarra

DE ZEKERHEID
• evenwichtig type
• uitstekende schieterstolerantie
• prima tolerantie tegen cerco
• uitstekende compromis suiker / wortel

DE MEEST VERKOCHTE IN 2022: DE 
ZEKERHEID
• suikerrijk type
• prima bodembedekking
• uitstekende schieterstolerantie

STREVEN NAAR UITMUNTENDHEID
• evenwichtig type
• uitstekende opkomst en prima 

bodembekking
• goede ziektetolerantie
• sterk opbrengstpotentieel

GEGARANDEERDE STABILITEIT
• rijk – evenwichtig type
• zeer goede tolerantie tegen 

droogtestress
• goede ziektetolerantie

VERZEKERDE PRODUCTIVITEIT
• productief type
• goede tolerantie tegen droogtestress
• de laagste grondtarra > uitstekende 

bewaring in de hoop

DE ZEKERHEID TEGEN  
CERCOSPORA
• productief type
• uitstekende opkomst en prima 

bodembedekking
• uitstekende tolerantie tegen cercospora

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
LIMITÉE

NEW
BEPERKT

18,3°

17,9°

18,3°

17,9°

17,2°

17,4°

18,8°

18,1°
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VOLLEDIGE CAMPAGNE

OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

MIDDEN SEPTEMBER > 
MIDDEN NOVEMBER

VOLLEDIGE CAMPAGNE

VOLLEDIGE CAMPAGNE

SEPTEMBER > OKTOBER

MIDDEN OKTOBER >  
EINDE CAMPAGNE

RAINETTE

HOPPER SMART

TUCSON

PIVOINE

KIPUNJI SMART

EPERVIER

TOTEM

RHIZOCTONIA

ALS - CONVISO® SMART

OPKOMST-
SNELHEID

BODEM-
BEDEKKING

SCHIETERS-
TOLERANTIE

DROOGTE-
STRESS

FRANKRIJK (ITB)

SEPTEMBRE > OKTOBRE
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Het evenwicht
• rijk - evenwichtig type
• rhizomanie TANDEM (RZ2)
• goede opkomstsnelheid
• uitstekende tolerantie tegen cercospora

Teeltgemak op moeilijke gronden
• evenwichtig type
• rhizomanietolerant
• uitstekende opkomst en prima 

bodembedekking
• goede tolerantie tegen droogtestress

De referentie
• evenwichtig type
• goede tolerantie tegen droogtestress
• goede schieterstolerantie

• rijk - productief type
• nematodentolerant

De veelzijdigste
• rijk - evenwichtig type
• rhizomanietolerant
• heel goede cercosporatolerantie

• rijk type
• rhizomanietolerant
• prima suikergehalte

• evenwichtig type
• rhizomanietolerant
• heel goede ziektetolerantie

BLAD- 
GEZONDHEID

GROND-
TARRA

SUIKER-
GEHALTE

WORTEL-
OPBRENGST

BEWARING 
IN DE HOOP

18,1°

17,9°

17,8°

17,8°

18,1°

18,6°

17,7°
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Belangrijke keuzecriteria voor 2022

Een gespreide bladstand zorgt voor een goede bodembedekking: 
> ideaal voor droge gronden, zandgronden, witte gronden ... Hierdoor bestaat de kans dat er  
    minder onkruidbestrijding nodig is. 
> gemiddelde besparing van ± 60 à 80 €/ha!

Hoe lager de grondtarra, hoe beter de bewaarbaarheid en hoe minder grond naar de fabriek gaat 
> financieel voordeel

BODEMBEDEKKING

GRONDTARRA
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Nematodenvariëteiten: herstel 2022
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Late levering

“Je moet bladziektes en bewaring 
in de hoop linken aan elkaar.”

Door Laurent MULLENS, Assistant Sales Manager Belgium.

Twee criteria waarmee rekening moet worden gehouden zijn bladziekten 
en bewaring in de hoop. Sommige variëteiten blinken uit in deze twee 
criteria en daarom adviseer ik om in het rhizomaniesegment CAMELEON te 
gebruiken voor late levering. In nematodensituaties raad ik CAPTUR aan en 
in ALS-situaties KIPUNJI SMART.

De SV-genetica met ingesnoerde kop leent zich het best voor micro-ontkopping / lage koptarra.

INGESNOERDE KOP

ANDERESESVANDERHAVE

Droogtestress
Door Tom ROBIJNS, Regional Sales Manager.

De veredeling kan helpen om de opbrengstverliezen tijdens 
droogteperiodes te beperken. De SESVanderHave-rassen scoren over 
het algemeen positief op dit criterium.

“Onze rassen onderscheiden 
zich in dit opzicht positief.”

MAKKELIJK ROOIBAAR

BETERE BEWARING

kleiner snijvlak - minder stengels
minder schimmels


meer opbrengst

minder suikerverlies
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Ons commercieel 
team, steeds tot uw 
dienst!

Mike Antoine 
Sales Manager Belgium  
+32 496 588 183 
mike.antoine@sesvanderhave.com 

Laurent Mullens 
Assistant Sales Manager Belgium 
+32 475 688 010 
laurent.mullens@sesvanderhave.com

Tom Robijns  
Regional Sales Assistant 
+32 496 588 235 
tom.robijns@sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.be 

volg ons op

SPAAR  & WIN !

WAT MOET JE 
DOEN?
Als u bieten zaait en/of levert in 
België in 2023, dan kan u tot en 
met 20 mei 2023 deelnemen aan 
onze ‘Spaar & Win’-wedstrijd. Op 
3 juli loten we 250 winnaars die 
een warme SV-fleece krijgen. 

Aarzel niet om ons te 
contacteren! 

Volledig reglement en deelnameformulier op  
www.sesvanderhave.be

VROEG ZAAIEN
Zelfs wanneer vroeg in het voorjaar aan de voorwaarden voor 
een geslaagde uitzaai wordt voldaan, bestaat het risico op 
schieters wanneer de kiemtemperaturen niet voldoende zijn. 
Als u toch voor vroege uitzaai kiest, raad ik u de variëteiten 
ARAL en LIBELLULE aan en ook BABOON en BOOSTER in het 
nematodensegment.

“We moeten 
waakzaam 
blijven en 
aandacht 
schenken aan  
de juiste 
rassenkeuze.”

 f Verzamel 4 originele 
SESVanderHave- 
certificaatlabels en kleef ze op 
het formulier. 

 f Vul het formulier volledig in 
en stuur het vóór 20 mei 2023 
naar: 

SESVANDERHAVE 
Spaar & Win-actie 2023
Industriepark 15
B-3300 TIENEN

Door Mike Antoine, 
Sales Manager 
Belgium


