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Het praktijkgerichte onderzoek en het verzamelen van kennis over en voor de teelt van suikerbieten is sinds de 
oprichting in 1930 de belangrijkste taak van het suikerbieteninstituut IRS. De doelstelling van het IRS is het 
bevorderen van de rentabiliteit en duurzame ontwikkeling van de suikerbietenteelt en de suikerindustrie in 
Nederland. Het onderzoeksinstituut IRS verzorgt al sinds de oprichting kennisoverdracht naar de praktijk. In 
Nederland wordt bijna 100.000 hectare suikerbieten verbouwd door circa 16.000 telers. Om uit onderzoek 
verkregen kennis en adviezen bij suikerindustrie, voorlichting, handelsbedrijven, bietentelers en onderwijs te 
krijgen, worden vele manieren van kennisoverdracht toegepast. Tegenwoordig vindt kennisoverdracht steeds 
vaker plaats via de internetsite www.irs.nl, met interactieve teeltbegeleidingsmodules en via e-mail- en SMS-
attenderingssystemen.  
Hein Antonissen van CSM Suiker bv heeft in 1994 het teeltbegeleidingsprogramma Betakwik ontwikkeld en 
geprogrammeerd. Dit MS-DOS-programma combineerde actuele teeltkennis met eigen bedrijfsgegevens, zoals 
toewijzing en uitbetalingssysteem. Twee keer per jaar werd door het IRS een diskette verstuurd naar ongeveer 
1.400 abonnees. In december 2001 zijn de laatste Betakwik-diskettes verzonden. Vanaf dat moment is Betakwik 
beschikbaar via internet en is het programma successievelijk uitgebreid met andere modules. Betakwik bestaat 
inmiddels uit tien modules over onder andere onkruidbestrijding, verloop besmetting witte bietencysteaaltjes, 
ziekten en plagen en onkruidherkenning. De modules ondersteunen de teler op het juiste moment bij zijn 
beslissingen over soort en tijdstip van behandeling en middelenkeuze, waardoor de milieubelasting wordt 
teruggedrongen en onnodig middelengebruik wordt beperkt en kosten worden bespaard. Betakwik is in de 
afgelopen tien jaar uitgegroeid tot het digitale begeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt. Gebruikers gaven 
aan dat zij Betakwik gebruiken voor aanvullend advies en voor bevestiging van eigen ideeën. Als sterke punten 
van Betakwik worden genoemd: praktisch, veel teeltinformatie beschikbaar, eenvoudig, toegankelijk en bondig.  
Onkruidbestrijding in bieten is gebaseerd op het spuiten van onkruiden in een jong stadium, bij voorkeur in het 
kiembladstadium. De keuze van de middelen in een lagedoseringencombinatie is afhankelijk van de 
onkruidsoorten. Vaak is het herkennen van onkruiden in het kiembladstadium lastig. Sinds april 2004 is via de 
IRS-site de Betakwik-module ‘onkruidherkenning’ beschikbaar. Deze module is tot stand gekomen door 
samenwerking tussen het IRS en enkele buitenlandse firma’s en instituten, namelijk LIZ (Landwirtschaftlicher 
Informationsdienst Zuckerrübe (D)), BISZ (Beratung und Information für den Süddeutschen Zuckerrübenanbau 
(D)) en KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (B)). Het tabblad 
‘onkruidherkenning’ bevat een determinatietabel. Aan de hand van pictogrammen worden verschillende 
plantendelen, kenmerken en eigenschappen beschreven.  
Via het tabblad ‘onkruidoverzicht’ is het mogelijk om onkruidsoorten op te zoeken aan de hand van naam 
(Nederlands, streeknamen, Duits, Frans, Engels of Latijn) of op Bayer/EPPO-code. 
De statistieken wijzen uit dat, sinds de introductie, massaal gebruik gemaakt wordt van de module. 
Als een teler weet welke onkruidsoorten op een bietenperceel voorkomen, kunnen met Betakwik 
‘onkruidbestrijding’ de juiste middelencombinaties worden samengesteld, die effectief zijn tegen de onkruiden 
op het betreffende perceel. Van elke combinatie wordt de dosering en de effectiviteit gegeven. Ook wordt een 
richtprijs van middelenkosten en, afhankelijk van het humusgehalte van de bodem, de bijbehorende 
milieubelastingspunten per combinatie gegeven.  
Met Betakwik ‘ziekten en plagen’, tot stand gekomen in samenwerking met KBIVB en LIZ, is het mogelijk om 
aan de hand van schadesymptomen in maximaal vier tot vijf stappen de veroorzaker op te zoeken. 
Bietencysteaaltjes bedreigen de bietenteelt al sinds de jaren veertig. De Betakwik-bietencysteaaltjesmodule 
geeft aan de hand van perceelsgegevens, bouwplan en aaltjesbemonsteringen een indruk over het verloop van de 
besmetting met het witte bietencysteaaltje.  
 
Op de IRS-site staan ook actuele berichten, waarschuwingen of adviezen. Het IRS heeft een e-mail-
attenderingssysteem met op dit moment ruim 1.900 gebruikers, waarvan ongeveer 80 procent telers. Dit systeem 
attendeert de gebruiker op de meest actuele teeltinformatie per interessegebied. Het meest gebruikte 
interessegebied is gewasbescherming. 
De suikerindustrie en het IRS kunnen afzonderlijk of gezamenlijk SMS-berichten versturen. De suikerindustrie 
heeft van ongeveer 60% van haar telers het mobiele nummer. Dit medium wordt nu regelmatig gebruikt voor 
berichten met een hoge actualiteitswaarde, zoals bladschimmelwaarschuwingen, vorstwaarschuwingen of 
uitnodigingen voor demonstraties. Voordelen zijn onder andere dat er sneller, gemakkelijker en goedkoper 
berichten verstuurd kunnen worden.  



Door het IRS of door anderen (in Nederland, maar ook via het sterke internationale netwerk) gegenereerde 
kennis wordt op deze manier en via IRS Informatie snel en op het juiste tijdstip bij de telers en voorlichters 
gebracht.  
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Belangrijke informatiebronnen voor akkerbouwers

Bron %
vakbladen 88
leverancier
gewasbeschermingsmiddelen 77

boekhouder 58
collega’s 55
internet 32
betaalde adviseur 29
demonstratiebedrijven 27

Bron: Verscheidenheid in voorlichting-Agro Management Tools;
september 2003
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Bietentelers met internetaansluiting
(1999-2005)

AgriDirect, akkerbouwscanner; voorjaar
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BETAKWIK
®Betakwik ‘ziekten en plagen’

internationale samenwerking

in vier tot vijf stappen veroorzaker vaststellen



Betakwik ‘ziekten en plagen’



Bezoeken aan Betakwik ‘ziekten en plagen’
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Bezoeken aan Betakwik ‘onkruidherkenning’
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Abonnees IRS Attenderingssysteem

gebruikerscategorie aantal %
1 suikerbietenteler 1523 79
2 suikerindustriemedewerker 131 7
3 kennisintermediair 135 7
4 handel en industrie 185 10
6 loonwerker 160 8

100 overig 132 7
2266

192131-12-04
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I     = Zeeuwsch-Vlaanderen
II    = Zeeuwse Eilanden
III   = West Brabant
IV   = Noord- en Zuid-Holland
V    = Oost- en Zuid-Flevoland
VI   = Noordoostpolder
VII  = Noordelijke klei
VIII = Noordelijk zand
IX   = Noordelijk dal/veen 
X    = Gelderland
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Abonnees IRS Attenderingssysteem

interessegebied aantal %
5 gewasbescherming 1795 93
4 bemesting 1755 91
1 rassen 1733 90
6 groeiverloop en opbrengstprognose 1727 90
2 grondbewerking en zaaibedbereiding 1657 86
3 zaaien 1650 86
7 oogst en bewaring 1603 83
8 bietenstatistiek 1582 82
9 diervoeding 379 20

10 biologische teelt 362 19

31-12-04 1921



Verstuurde berichten 
IRS Attenderingssysteem
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Voordelen IRS Attenderingssysteem

u kijkt vaker in e-mail dan op www.irs.nl

actueel en op het juiste moment

niet zoeken, direct bij nieuwsbericht

op maat, door tien interessegebieden

gratis

aanmelden via “laatste nieuws”,
“publicaties” of
“Betatip” openingspagina



Aantal bezoeken per maand op
www.irs.nl
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Bezoek via IRS Attenderingssysteem 2004

16%

Websitebezoeken
68.700

gewasbescherming
(7%)
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S M S
module ontwikkeld door Suiker Unie/
CSM Suiker/IRS

voor gebruik naar telers

Suiker Unie/CSM Suiker hebben het mobiele
nummer van 60% van de telers    

onafhankelijk of gezamenlijk via IRS

zeer snel, hoge attentiewaarde en just-in-time

goedkoop



Inzet SMS 2004

demonstratie 
aardappelopslag-
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cercospora-
waarschuwingen
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Ervaringen en overdenkingen
ICT is een hulpmiddel, geen doel

computer/internet is bij akkerbouwer;
nu het gebruik nog (hoger)

hou de toepassingen eenvoudig en duidelijk

denk vanuit de gebruiker

breng boodschap in de taal van de ontvanger

denk aan samenwerking (over grenzen heen) 



Internet is een hulpmiddel 

bij just-in-time-overdracht

van gewasbeschermings-

kennis in suikerbietenteelt
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