
 

 

Project: Open dag bieten in juni (12/6) op PPO-‘t Kompas 

Thema van de dag: Bietenteelt tot aan de oogst 

Inleiding 

Bietenteelt staat op de lichte grond in NO-Nederland volop in de belangstelling. De opbrengsten zijn de 

laatste jaren dan ook flink gestegen. Naast het succes van deze stijgende opbrengsten zijn er echter ook 

zaken die toch wel extra aandacht verdienen om de teelt op zo’n hoog niveau te houden/of op een nog 

hoger niveau te krijgen. Daarom wordt er samen met IRS ook onderzoek gedaan aan de belangrijke 

thema’s in de bietenteelt. Ook zijn er diverse projectinitiatieven gaande, waarbij bieten en/of blad als 

grondstof worden gezien voor andere toepassingen dan suiker. Ook wordt er de laatste jaren steeds 

meer aandacht gevraagd en geschonken aan duurzaamheid in de bietenteelt. 

Duitsland. Naast belangstelling voor de bietenteelt in Nederland, is er ook vanuit het aangrenzende 

Duitsland meer interesse voor bietenteelt. Op dit moment loopt namelijk het Interregproject Groen gas - 

Grünes Gas. In dit internationale project staat de teelt van bieten voor vergisting centraal. De teelt van 

bieten in de aangrenzende deelstaat Niedersachsen staat echter nog in de kinderschoenen. In oktober 

(23/10) en in november (20/11) staan in de grensstreek in Duitsland demonstraties gepland met oogst- 

en verwerking van bieten voor vergisting. Een demodag in Nederland in juni, met als thema “Bietenteelt 

tot aan de oogst” kan ook voor (adspirant) Duitse bietentelers en andere geïnteresseerden heel 

interessant zijn. 

Aangezien er zowel in Nederland als in Duitsland flinke belangstelling bestaat voor de bietenteelt en er 

op dit moment het nodige is te doen in de periode van de teelt tot aan de oogst, is het idee ontstaan om 

op 12 juni een gezamenlijke (mid)dag te organiseren met als thema: 

Bietenteelt tot aan de oogst 

Het idee is om alle facetten van de bietenteelt tot aan de oogst te benoemen en per facet verschillende 

deelnemers uit te nodigen om hun product/dienst toe te lichten in de vorm van demovelden en/of kleine 

demonstraties.  

Gedurende de (mid)dag zal er sprake zijn van een constant doorlopend programma, waarbij de 

bezoekers in groepen onder begeleiding een ronde kunnen maken langs de verschillende getoonde 

objecten/velden. 

Facetten van de bietenteelt die aan de orde (kunnen) komen: 

Bodem en bemesting. Aandachtspunten m.b.t. bodem zijn bijvoorbeeld het opbreken/mengen van 

storende lagen, de pH, de organische stofvoorziening, de bemesting etc.. Naast verschillende 

meststoffen, bijvoorbeeld ook aandacht voor verschillende technieken, zoals rijenbemesting, 

bladbemesting en andere bemestingsstrategieën. Vanuit het project Groen Gas wordt reeds aangelegd 

een proefveld met digistaat. Daarnaast is er volop ruimte voor vele andere bedrijven voor proeven en 

demonstraties. 

Grondbewerking en zaaibedbereiding. 

De methode van grondbewerking op de lichte grond is een terugkerend punt van discussie. Er zijn vele 

goede mogelijkheden, waarbij vooral ook de omstandigheden bepalend zijn voor het resultaat. Vanuit het 



project Groen Gas wordt reeds aangelegd een proefveld met gelijktijdig hoofdgrondbewerking en 

zaaibedbereiding, met dit jaar ook wel/geen gerst inzaai als anti-stuif. Daarnaast is er volop ruimte voor 

vele andere bedrijven, proeven en demonstraties. 

Rassenkeuze. 

De keuze van het ras is niet alleen afhankelijk van de financiële opbrengst. Bewust inspelen op de eigen 

situatie zoals wel/geen Rhizoctonia en/of aaltjes is ook erg belangrijk. Naast de officiële rassenproef van 

het IRS, zullen verschillende zaadbedrijven in dit kader hun rassen tonen. Vanuit het project Groen Gas 

is er geen activiteit op het terrein van rassen.  

Zaaien. 

Op terrein van bijvoorbeeld zaaien al/niet in één werkgang met de hoofdgrondbewerking kunnen 

bedrijven in samenwerking met ons demo’s aan laten leggen. Vanuit project Groen gas zijn er geen 

activiteiten voorzien. 

Onkruidbestrijding. 

Het resultaat van de onkruidbestrijding is, zoals bijvoorbeeld ook in 2012 weer is gebleken, vooral 

afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Onder goede omstandigheden wordt ook moeilijk te 

bestrijden melde goed aangepakt. Naast chemische bestrijding is er ook discussie over nut en noodzaak 

van aanaarden en/of de inzet van bodemherbicide bij de laatste bespuiting. Bovendien komt er een 

discussie op gang over een beperkt aantal keren spuiten met dezelfde combinatie, maar ook over het 

totaal aantal keren spuiten. Vraagpunt zou kunnen worden; hoe krijg je de bieten schoon in slechts 3 

keer spuiten? Vanuit project Groen Gas geen activiteit. Hier volop ruimte voor bedrijven (zowel chemie 

als mechanisatie) om hun strategie/machine te tonen/te laten testen. 

 

Ziektebestrijding. 

Naast de bekende ziektes zoals cercospora, ramularia en meeldauw zien we de laatste jaren meer 

problemen met gele vlekjes (Stemphylium). Het IRS wil aan dit thema aandacht besteden. Vanuit het 

project Groen gas zijn er geen activiteiten voorzien. Rond dit thema dus ruimte voor de (chemische) 

bedrijven om hun strategie te tonen/te laten testen. 

Kosten: Uitgangspunt bij alle demo- en proefvelden is dat we uw idee omzetten in een plan van aanpak 

en deze voorzien van een begroting welke vervolgens in een overeenkomst met u wordt vastgelegd. 
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