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Aaltjes veroorzaken nog 
altijd miljoenenschade

Joure – De koers van het HZPC-
certificaat stijgt met 9,1 procent 
naar 85 euro. Op de handelsdag 
zijn 6.728 certificaten verhandeld. 
HZPC heeft 783.725 certificaten 
uitstaan. In februari 2000 verhan-
delde het pootgoedhandelshuis ze 
voor het eerst tegen 24 euro.

De stijging komt neer op € 7,10 
per certificaat. Dat is net zo veel 
als de recordstijging van de vori-
ge handelsdag in mei. Procentu-
eel gezien is de stijging lager. De 
koers steeg zeven handelsdagen 
op rij met de maximaal toegesta-
ne stijging van 10 procent.

HZPC boekte in 2012/2013 een 
netto-resultaat van 1 miljoen 
euro. Dat was vorig boekjaar 4,4 
miljoen euro. HZPC moest een 
voorziening treffen van ongeveer 
9 miljoen euro vanwege een wan-
betaler in Egypte.

Directeur Gerard Backx vindt 
dat de certificaathouders veel 

vertrouwen hebben in HZPC. “De 
koersstijging weerspiegelt dat zij 
beseffen dat HZPC ook in 
2012/2013 goed heeft gepresteerd, 
ondanks het feit dat de winst en 
het dividend werden gedrukt.”

Koers van HZPC-certificaat 
stijgt met 9,1 procent

Gezonde bieten. Telers zouden zich 
onvoldoende bewust zijn van aal-
tjesbesmettingen. Foto RB

De oogst van sojabonen in Zuid-Limburg. In Nederland worden proeven gedaan met de teelt van soja.  Foto Agrifirm

Nijkerk – Het Actieplan Aaltjesbe-
heersing loopt dit jaar af. In de 
acht jaar dat het Actieplan liep is 
volgens stuurgroep-voorzitter 
Adrie Bossers veel bereikt, maar 
er is ook nog veel onontgonnen 
gebied. Dat zei Bossers tijdens de 
laatste Landelijke Aaltjesdag in 
het Veluwse Nijkerk.

Hoe het verder gaat met het on-
afhankelijk aaltjesonderzoek is 
door het opheffen van het Pro-
ductschap Akkerbouw nog onze-
ker. Akkerbouworganisaties LTO 
en NAV en het ministerie van Eco-
nomische Zaken zoeken naar mo-
gelijkheden om een producenten- 
en een brancheorganisatie op te 
richten. De sector maakt zich 
hard voor onderzoek en wil sa-
men de kosten voor onderzoek en 
het delen van kennis dragen. 
Voorwaarde is volgens Bossers 
wel dat iedereen meedoet.

Alle informatie die tijdens de 
looptijd van het actieplan is ver-

zameld, is te vinden op www. ken-
nisakker.nl, zoals resultaten van 
onderzoeken en alle uitgebrachte 
brochures. De website blijft in ie-
der geval nog een jaar in de lucht. 
Wie de site in de toekomst bij-
houdt is nog niet bekend. Verte-
genwoordigers van de sector gaan 
ervan uit dat de site blijft bestaan 
en aangevuld wordt met nieuwe 
informatie.

Actieplan Aaltjesbeheersing 
loopt na acht jaar ten einde

Een tulpenbol die aangetast is door 
een aaltje. Foto BKD

Op 1 november had België 2,59 mil-
joen ton op voorraad. Foto RB

Brussel verhoogt 
uitvoerlimiet  
niet-quotumsuiker
Brussel – de Europese Commissie 
verhoogt de bestaande uitvoerli-
miet niet-quotumsuiker met 
700.000 ton tot de limiet van we-
reldhandelsorganisatie WTO van 
1.350.000 ton. Dat meldt het Pro-
ductschap Akkerbouw naar aan-
leiding van de bijeenkomst van 
het Beheerscomité Suiker.

Een aantal lidstaten vond het te 
vroeg in het seizoen om nu al de 
hoeveelheid aan te passen, aange-
zien de oogst nog volop gaande is. 
De Commissie stelt echter dat het 
geen verplichting is van suiker-
producenten om gebruik te ma-
ken van die exportmogelijkheid. 

Mocht later blijken dat er onvol-
doende suiker beschikbaar is, dan 
treden traditionele instrumenten 
in werking: invoer van ruwe sui-
ker tegen een verlaagd invoer-
recht en omzetting van niet-quo-
tumsuiker in quotumsuiker. 

Nijkerk – Het witte bietencyste-
aaltje veroorzaakt jaarlijks 13,3 
miljoen euro schade aan de sui-
kerbietenteelt in Nederland. Daar 
komt de schade door andere aal-
tjes en ziekten en plagen nog bo-
venop. Dat zegt Elma Raaijma-
kers, onderzoeker van bieteninsti-
tuut IRS.

Raaijmakers sprak onlangs in 
Nijkerk op de Landelijke Aaltjes-
dag, die ging over het Actieplan 
Aaltjesbeheersing. 13,3 miljoen 
euro komt bij een areaal van 
70.000 hectare neer op een bedrag 
van 200 euro per hectare. De bere-
kening is gemaakt op basis van de 
inventarisatie van het besmette 
areaal en de schadedrempel. 

Telers zijn zich volgens 
Raaijmakers onvoldoende bewust 

van besmettingen en nemen daar-
door niet de juiste maatregelen 
om schade te voorkomen. Volgens 
een inventarisatie van onder-
zoeksinstituut BLGG AgroXper-
tus en IRS is 42 procent van het 
bieten areaal in meer of  mindere 
mate besmet met het witte bieten-

cysteaaltje. Bij de toptelers op 
kleigrond binnen het zogenoem-
de Susy-project bleek 66 procent 
van de percelen besmet, twee der-
de van hen bleek zich niet bewust 
van de besmetting.

Om schade te beperken, is het 
belangrijk de besmetting zo laag 
mogelijk te houden. Een zware 
besmetting kost ook bij resistente 
rassen opbrengst. Aanvullende 
maatregelen zoals een ruimere 
rotatie, aangepast bouwplan of  
teelt van een resistente groenbe-
mester houden de druk laag.

Een ander aaltje dat in toene-
mende mate schade veroorzaakt 
in suikerbieten is het stengelaal-
tje. Op basis van gegevens van 
Suiker Unie schat Raaijmakers 
dat tussen de 1.200 en 1.500 hecta-
re bieten hiermee besmet is.

Franse schatting: 4,9 
miljoen ton aardappelen

450.000 bezoekers op 
beurs Agritechnica

Hogere voorschotprijs 
biologisch graan

Helft aardappelvoorraad in 
België nog vrij verkoopbaar

Parijs – De Franse aardappeloogst 
komt uit op 4,9 miljoen ton, aldus 
de laatste schatting van de statis-
tiekdienst SSP van het ministerie 
van landbouw. Dat is ruim 8 procent 
meer dan vorig seizoen, wat te dan-
ken is aan een groter areaal en een 
betere opbrengst per hectare. De 
oogst ligt daarmee ook nagenoeg 
op het vijfjaarlijks gemiddelde.   Corr

Hannover – 450.000 bezoekers be-
zochten afgelopen week de mecha-
nisatiebeurs Agritechnica, meldt or-
ganisatie DLG. Dat zijn 32.000 meer 
dan twee jaar geleden. 112.000 van 
de 450.000 bezoekers waren buiten-
landse bezoekers. De Zwitsers had-
den daarin het grootste aandeel 
(11.500), gevolgd door de Nederlan-
ders (10.000) en Oostenrijkers 
(8.700). Uit Centraal en Oost-Europa 
kwamen 19.000 bezoekers.

Apeldoorn – Agrifirm Plant ver-
hoogt de voorschotprijs voor biolo-
gisch graan met 50 euro naar 200 
euro per ton, behalve bij haver. De 
voorschotprijs voor biologische ha-
ver gaat van 150 naar 175 euro per 
ton. Dat geldt ook voor granen die 
zijn geteeld door bedrijven in om-
schakeling. Het aanbod van haver is 
erg groot, meldt Agrifirm, maar dat 
leidt nog niet tot problemen bij de 
afzet vanwege de goede kwaliteit.

Kruishoutem – De Belgische aard-
appelvoorraad bedroeg op 1 no-
vember nog 2,59 miljoen ton, 
waarvan minder dan de helft vrij 
verkoopbaar. Dat blijkt uit rap-
portage van het Vlaams proefcen-
trum voor de aardappelteelt PCA, 
na peiling in samenwerking met 
de Waalse zusterorganisatie Fi-
wap en de agrarische onderzoeks-
instituten Inagro en Carah.

De Belgische voorraadpeiling 
laat zien dat er per 1 november 
van de oogst à 3,65 miljoen ton 
aardappelen al 1,1 miljoen ton 
was afgeleverd. In beide voor-
gaande seizoenen was dat iets 
meer, vanwege een grote produc-
tie (2011) dan wel grote vraag 
(2012). Van de resterende voor-
raad à 1,6 miljoen ton Bintje en 
bijna 1 miljoen ton overige rassen 
en tafelaardappelen is nog amper 
de helft vrij verkoopbaar. Het vo-
lume afgeleverde contractpartij-

en ligt in België op het laagste ni-
veau in vier jaar.

Het aandeel van de totale Belgi-
sche oogst 2013 dat bestemd is 
voor bewaring bestaat uit bijna 2 
miljoen ton Bintje en ruim 1,3 
miljoen ton andere rassen, zoals 
Challenger. Van dit totaal is bijna 
de helft ‘vrij’ geteeld (van de Bint-
jes 55 procent, van de overige ras-
sen 40 procent).
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Koers certificaten HZPC in euro’s. 
Bron:HZPC
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CBS: areaal eiwitgewassen stijgt iets in Nederland
Den Haag – Het areaal eiwithou-
dende gewassen steeg dit jaar met 
12 hectare naar 559 hectare. Het 
areaal veldbonen kromp van 332 
hectare vorig jaar naar 228 hecta-
re dit jaar. De boeren teelden 231 
hectare voedererwten. Dat was 
vorig jaar 141 hectare, meldt sta-
tistiekbureau CBS. 

Daarnaast is in Nederland  
33 hectare sojabonen verbouwd 
en 67 hectare niet-bittere lupinen. 
CBS meldt dat de arealen eiwitge-
wassen door de jaren heen sterk 
wisselen.

Nederland is voor eiwithouden-
de grondstoffen afhankelijk van 
import. Het gaat vooral om soja. 
De producenten van voer en voe-
ding willen dat in 2015 alle soja 
duurzaam is geproduceerd.

Om de afhankelijkheid te ver-
minderen van de invoer van soja, 
worden proeven gedaan met de 
teelt van eiwitgewassen. Volgens 
het CBS gaat het in Nederland om 
sojabonen en niet-bittere lupine. 
Sojabonen en lupinen bevatten  
35 procent eiwit, veldbonen en 
voererwten 25 procent. Het areaal 
eiwitgewassen is klein en beslaat 
volgens het CBS 0,03 procent van 
alle landbouwgrond.

Ook elders in de EU worden 
proeven gedaan met de teelt van 
sojabonen. Dit jaar startte een 
groot onderzoeksproject in het 
stroomgebied van de Donau. Vol-
gens de Europese organisatie van 
graanhandelaren Coceral is dit 
jaar 399.000 hectare sojabonen ge-
teeld in Europa.
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DE nieuwe rassenlijst suiker-
bieten, met acht nieuwe 

rassen, biedt veel perspectief 
voor de Nederlandse bietente-
lers. Vooral rond bietencyste-
aaltjes is een grote stap ge-
maakt met het ras Lisanna 
KWS. Dat blijkt uit de cijfers 
van de Aanbevelende Rassen-
lijst suikerbieten voor 2014.

Het nieuwe ras Lisanna 
KWS, van kweekbedrijf KWS, 
scoort erg hoog op financiële 
opbrengst: 107 in de lijst van 
BCA-resistente rassen. Daar-
mee heeft dit segment eindelijk 
een ras dat in opbrengst mee 
kan met de top van de rhizo-
manie-resistente rassen.

Verder valt op dat nieuwko-
mer Betaseed, met wortels in 
de VS, met sterk concurrerende 
rassen komt in het rhizomanie-
segment. Vooral BTS 460 valt 
op, met financiële score 105.

Financiële score telt het 

BIETENTELERS KUNNEN DIT JAAR WEER KIEZEN UIT ACHT NIEUWE SUIKERBIETENRASSEN . 
DEZE ZIJN ALLEMAAL BETER DAN HET GEMIDDELDE VAN VORIG JAAR.

Aaltjesresistente rassen grote stap

zwaarst bij de beoordeling van 
de lijst, omdat hier de andere 
becijferde factoren in zijn ver-
werkt. Uiteraard zijn er ook te-
lers die andere factoren zwaar-
der laten wegen.

Acht rassen is een toestroom 
van nieuwelingen; de suiker-
bietenveredeling ontwikkelt 
zich volop. Naast Lisanna komt 
KWS ook met het ras Hollandia 
KWS in het rhizomanie-seg-

ment. SESVanderHave brengt 
het ras Kodiak in en Betaseed 
heeft naast BTS 460 ook BTS 
630 op de lijst gekregen.

Bietencysteaaltjes
Het van oorsprong Duitse 
kweekbedrijf Strube, sinds en-
kele jaren actief op de Neder-
landse markt, presenteert voor 
de teelt van 2014 de rassen 
Bosch en Connery in het rhizo-
maniesegment. Strube heeft 
ook een aanvulling in het seg-
ment bietencysteaaltjes: Adler. 
Met een financiële opbrengst 
van 100 scoort dat ras een stuk 
lager dan Lisanna KWS, maar 
wel een 9 op vroegheid en 
grondbedekking.

Voor teelt op percelen waar 
een risico is op rhizoctonia-be-
smetting zijn dit jaar weer geen 
nieuwe rassen beschikbaar. Te-
lers kunnen komend seizoen 
slechts kiezen uit twee rassen.■

Bietentelers hebben komend seizoen keus uit acht nieuwe rassen. 
Alleen telers met rhizoctonia komen er bekaaid af. FOTO: MARK PASVEER

DOOR ACTIEPLAN AALTJESBEHEERSING IS INFO OVER 
AALTJESBEHEERSING UITONTWIKKELD EN PRAKTIJKRIJP .

Actieplan Aaltjesbeheersing 
stopt na acht jaar
Het Actieplan Aaltjesbeheer-
sing loopt dit jaar af. In de acht 
jaar dat het liep, is volgens 
stuurgroepvoorzitter Adrie Bos-
sers veel bereikt, maar er is ook 

nog veel onontgonnen gebied, 
bleek op de laatste Landelijke 
Aaltjesdag in Nijkerk (Gld.).

Hoe het verdergaat met het 
onafhankelijk aaltjesonderzoek 

is door opheffing van het Pro-
ductschap Akkerbouw nog on-
zeker. LTO, NAV en het minis-
terie van Economische Zaken 
zoeken mogelijkheden om een 
nieuwe producenten- en een 
brancheorganisatie op te rich-
ten. De sector maakt zich hard 
voor onderzoek en wil geza-
menlijk de kosten voor onder-
zoek en kennisdeling dragen. 
Voorwaarde is volgens Brossers 
wel dat iedereen meedoet.

Resultaten nog jaar te zien
De tijdens de looptijd van het 
actieplan verzamelde kennis en 
informatie is te vinden op 
www.kennisakker.nl, zoals re-
sultaten van onderzoeken en 
alle brochures. De site blijft in 
ieder geval nog een jaar in de 
lucht. Wie deze in de toekomst 
bijhoudt, is nog niet bekend. 
Sectorvertegenwoordigers 
gaan ervan uit dat de site blijft 
bestaan en aangevuld wordt 
met nieuwe informatie. Op de 
Aaltjesdag is een eindbrochure 

gepresenteerd met een opsom-
ming van alle onderzoeken die 
onder de vlag van het Actie-
plan gedaan zijn. Naast resul-
taten bevat deze tips en sug-
gesties voor vervolgonderzoek.

Voor het eind van het jaar 
komt er nog een aaltjes-tipka-
lender op Kennisakker.nl. Hier-
in is per maand te zien wat er 
speelt op aaltjesgebied en wel-
ke maatregelen er dan geno-
men kunnen worden.■

  Compleet assortiment

    Agrarische Smeermiddelen

 Scherpe prijzen!

BOERZOEKTOLIE.NL

advertentie

Valplek in industriepeen door aal-
tjes. Besmetting kost opbrengst 
en kwaliteit. FOTO: RONALD H ISS INK
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NAV HEF PRODUCTSCHAPPEN NIET OP
De Tweede Kamer moet terugkomen op het besluit om de pro-
ductschappen op te heffen. Dat schrijft voorzitter Teun de Jong 
van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond in een brief aan de Ka-
mer. Volgens De Jong heeft de opheffing grotere gevolgen dan 
voorzien: “De overheid is niet in staat op 1 januari 2014 de teelt-
verordeningen plantgezondheid over te nemen. Bovendien wil 
het nieuwe EU-beleid de primaire sector versterken, terwijl de 
opheffing van de productschappen de positie van boeren en tuin-
ders juist verzwakt.” De Jong vraagt de Kamer om de Opheffings-
wet te veranderen in een Wijzigingswet. “Opheffen van de pro-
ductschappen en het opzetten van producenten- en brancheorga-
nisaties kost de overheid én de agrarische sector veel geld.”

RUSLAND GEEN NEDERLANDS POOTGOED
Als Rusland nog langer treuzelt om het 
importverbod voor aardappelen uit de 
EU op te heffen, krijgt het dit voorjaar 
geen Nederlands pootgoed. Rusland 
moet snel iets doen, zegt directeur Ge-
rard Backx van handelshuis HZPC. “Wij 
komen steeds dichter bij de vraag of  
we pootaardappelen nog langer vast-
houden voor Rusland. Er zijn genoeg  
bestemmingen waar we het pootgoed kwijt kunnen. Rusland 
loopt het risico dat ze geen pootgoed meer krijgt, ook al gaat de 
grens weer open.” Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van 
Economische Zaken is Rusland bereid om samen met Nederland 
tot een oplossing te komen voor het importverbod, als dit op Eu-
ropees niveau niet lukt.

SUIKER UNIE 77 TON BIETEN PER HECTARE
De opbrengstverwachting van suikerbieten is iets gestegen naar 
77 ton bieten per hectare, meldt verwerker Suiker Unie. Door de 
grotere hoeveelheid bieten duurt de campagne enkele dagen lan-
ger dan aanvankelijk was gepland. Suiker Unie heeft inmiddels 
ruim de helft van de bieten verwerkt. De fabrieken laten goede 
verwerkingscijfers zien. Dagelijks worden in de Nederlandse fa-
brieken zo’n 47.000 ton bieten verwerkt. De oogst van de bieten 
blijft gestaag maar moeizaam verlopen door het natte weer. Vori-
ge week moest nog ongeveer 36 procent van de bieten worden 
gerooid, flink meer dan in voorgaande jaren op deze tijd.

HZPC KOERS CERTIFICAAT 9 PROCENT HOGER
De koers van het HZPC-certificaat stijgt met 9,1 procent naar 
€85. Op de laatste handelsdag zijn 6.728 van de 783.725 certifi-
caten verhandeld. In februari 2000 zijn voor het eerst HZPC-cer-
tificaten verhandeld tegen €24. De stijging komt neer op €7,10 
per certificaat. Dat is net zoveel als de recordstijging van de vori-
ge handelsdag in mei. HZPC boekte in 2012-’13 een nettoresul-
taat van €1 miljoen. Dat was vorig boekjaar €4,4 miljoen. 

VS MEER RESISTENT ONKRUID
Akkerbouwers in de centraal gelegen staten van de Verenigde 
Staten hebben in toenemende mate last van onkruid dat resistent 
is tegen herbiciden. Dat meldt de nieuwssite Farm Journal op ba-
sis van een enquête onder 1.100 telers. 43 procent gaf aan dat op 
hun bedrijf resistente onkruiden zijn gevonden. 33 procent ver-
moedt de aanwezigheid van dergelijk onkruid, maar weet het 
niet zeker. Slechts 24 procent zegt stellig dat er geen resistente 
onkruiden op hun bedrijf zijn. Het gaat vooral om onkruiden die 
niet meer reageren op glyfosaat, zoals amaranthus, ambrosia en 
conyza.

AALTJESBESMETTINGEN KOSTEN OPBRENGST. MET DE 
JUISTE MAATREGELEN IS VEEL SCHADE TE VOORKOMEN .

Bietencysteaaltjes veroorzaken 
nog altijd miljoenenschade
Het witte bietencysteaaltje ver-
oorzaakt jaarlijks €13,3 mil-
joen schade aan de suikerbie-
tenteelt in Nederland. Daar 
komt schade door andere aal-
tjes nog bij. Dat vertelde IRS-
onderzoeker Elma Raaijmakers 
vorige week op de Landelijke 
Aaltjesdag. Deze werd gehou-
den in het kader van het Actie-
plan Aaltjesbeheersing. 

€13,3 miljoen is op een are-
aal van 70.000 hectare €200 
per hectare. De berekening is 
gemaakt op basis van de inven-
tarisatie van het besmette are-
aal en de schadedrempel. Te-
lers zijn zich volgens Raaijma-
kers onvoldoende bewust van 
besmettingen. 

Volgens inventarisatie van 
BLGG AgroXpertus en IRS in 
2005-’06 is 42 procent van het 
areaal in meer of mindere mate 
besmet met het witte bieten-
cysteaaltje. Naar schatting is 
het besmette areaal sindsdien 
met een kwart toegenomen. Bij 
de top bietentelers op klei-
grond binnen het Susy-project 
bleek 66 procent van de perce-
len besmet; maar liefst twee 
derde van hen bleek zich niet 
bewust van de besmetting.

Om schade te beperken is 
het belangrijk de besmetting zo 
laag mogelijk te houden. Een 
zware besmetting kost ook bij 
resistente rassen opbrengst. 
Aanvullende maatregelen, zo-
als een ruimere rotatie, aange-

past bouwplan of teelt van een 
resistente groenbemester, hou-
den de aaltjesdruk laag.

Stengelaaltjes 
Een ander aaltje dat in toene-
mende mate schade veroor-
zaakt is het stengelaaltje. Op 
basis van gegevens van Suiker 
Unie schat Raaijmakers dat 
tussen de 1.200 en 1.500 hec-
tare suikerbieten besmet is met 
dit aaltje. In het voorjaar is een 
aantasting te herkennen aan 
meerkoppigheid en aan het 
eind van het seizoen aan rotte 
bieten. Deze zijn vaak pas na 
september zichtbaar. IRS advi-
seert plekken met aantastingen 
te markeren en bij een volgen-
de teelt pleksgewijs het granu-
laat Vydate bij het zaaien toe te 
passen. Vydate in de zaaivoor 
reduceert het percentage rotte 
bieten globaal tot de helft.

Ook trichodoriden kunnen, 
vooral op lichtere gronden, 
veel schade geven. In 60 pro-
cent van de monsters op zand-
grond komen ze voor. Een  
besmetting uit zich door een 
wisselend plantbestand. Bij 
een lage pH en een laag orga-
nischestofgehalte is de schade 
door deze aaltjes groter. Het 
advies is in de periode decem-
ber-maart te bemonsteren en 
bij meer dan 150 trichodori-
den/100 ml grond, bij het zaai-
en pleksgewijs Vydate toe te 
passen.■

Aaltjesschade in suikerbieten. Door vooraf te monsteren en maatre-
gelen te nemen is veel schade te voorkomen. FOTO: RUBEN KEESTRA


