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Praktijkmiddag Suikerbieten, Lelystad, 2 juni 2016

Suikerbieten

fit voor de toekomst

Frans Tijink

Wat ziet u?

1.
dynamiek

Dynamische omgeving

 Suikermarktordening eindigt in 2017
 vollatiele suikermarkt
 duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, 

klimaatverandering, technologische 
ontwikkelingen, wensen uit omgeving en 
maatschappij

 meningen circuit      betrouwbare vakkennis
 alles lijkt sneller te gaan
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2.
solide basis

U heeft een sterke bietsuikerketen

Oogst de zon!Oogst de zon!

12CO2 + 11H2O    C12H22O11 + 12O212CO2 + 11H2O    C12H22O11 + 12O2

CO2 +  water    suiker + zuurstofCO2 +  water    suiker + zuurstof

basis blijft:    gezond gewas
gezonde bodem
goede landbouwpraktijk 

basis blijft:    gezond gewas
gezonde bodem
goede landbouwpraktijk 

3.
gezonde ambitie
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Suikeropbrengst Nederland
1950-2015

2020
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18% suiker
90 t/ha wortel

4.
kansen met

kennis, techniek
en gerichte

inspanningen

talent, techniek en/of gericht oefenen?
Bron:AKKER,mei 2016; Gerhard Koolhaas

Topsport

Rassenkeuze
1994 2004 2016 resistente rassen
3% 84% 100% rhizomanie (R)
- 16% 26% R + rhizoctonia
- 1% 41% R + bca

2016:
 1,2% drievoudig (rhizomanie + rhizoctonia + bca)
 17% additionele rhizomanieresistentie (Rz2)

(bron: Suiker Unie)
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Rhizomanie
resistentiedoorbrekende tetraden

253 grond- en 
diagnostiek- (biet) 
monsters 2003-2015

alert 
blijven!

RTK-GPS
satelieten

visionvision

Telen met precisieTelen met precisie

Technologische kansen

ICT

drones

Foto: J. Saarloos

y = -0,001x + 13,27
R2 = 0,00 n.s.
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Wat zijn de kosten van een opbrengst?

 Kosten en suikeropbrengst hebben geen verband!

Data SUSY-project 2006-2008

(Hanse, B., et al, 2010. Sugar Industry: 135, 550-560)

Hoe word je bekwaam?
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Tijd1e keer jaren

‘ik wil mij steeds verbeteren;
er zijn altijd mogelijkheden
om het beter te doen’

Unitip, Veldleeuwerik

‘nu ik het kan,
blijf ik het zo doen’

‘ik ben hier niet goed in,
ik geef het op’

(naar: Ericsson, 2009)
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Inschatten eigen expertise is moeilijk
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(naar: Dunning & Kruger, 1999)

Kansen gericht benutten

bewustwording, timing en kwaliteit van elke 
beslissing en handeling telt

blijf scherp en alert op leermomenten vóór, 
in en na het teeltseizoen

gericht en bewust verbeteren o.a. met Unitip, 
Veldleeuwerik, praktijkdagen

 vooruitgang vraagt gerichte inspanning, ook 
samen voor bewustwording maatschappij, 
betrouwbaar onderzoek en solide advies

5.
belangrijkste

Foto: Maarten Vrolijk  

Belangrijkste:

kunnenkunnenkunnen

willenwillenwillen
lefleflef

© tijink@irs.nl



6

dynamiek
sterke basis

1890
kennis en technologie

kunnen, lef, willen
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