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Voorwoord 

Als afsluiting van de vierjarige opleiding Tuin- & Akkerbouw aan Hogeschool HAS Den Bosch, 
wordt er een bedrijfsopdracht uitgevoerd.  
 
Dit rapport is geschreven voor Suiker Unie en de telers van suikerbieten. Deze groep mensen 
heeft het meeste baat bij dit rapport. Het is breed opgezet met als categorieën: 
gewasbescherming, bodem, beregening, mechanisatie, oogst en bemesting. Hiermee worden alle 
teelthandelingen van een teler meegenomen en kunnen dus allemaal afzonderlijk beoordeeld 
worden op de mate van duurzaamheid.  
 
Het projectteam (ondergetekenden) hebben de  bedrijfsopdracht omtrent de duurzaamheid van 
de suikerbietenteelt als erg leerzaam ervaren. Door middel van de desk research is er veel 
informatie opgedaan vanuit de verschillende sectoren omtrent de duurzaamheid. Er zijn 
verrassende aspecten naar voren gekomen die bruikbaar zouden kunnen zijn voor de teelt van 
suikerbieten. 
 
Graag willen wij enkele mensen bedanken. De begeleiders vanuit Suiker Unie: de heer P. 
Brooijmans en de heer S. Kolff. Daarnaast danken wij onze 2 begeleiders van Hogeschool HAS 
Den Bosch, mevrouw J. Straver en de heer T. Buijs. Gedurende dit project was er nog een ander 
project lopende bij Suiker Unie. Deze medestudenten, Rob Derks en Leon Kramer willen wij via 
deze weg ook bedanken voor hun input bij ons project. Als laatste willen wij al onze andere 
contactpersonen bedanken die ons geholpen hebben gedurende dit afstudeerproject.  
 
Annemiek Hermus & Jos Raedts 
 
’s-Hertogenbosch, Juni 2011 
 



 

[Duurzame suikerbietenteelt] 
 

4 

Samenvatting 

In dit verslag is, in overleg met de opdrachtgevers, het begrip ‘duurzaamheid’ gebruikt als ‘Alle 
teelthandelingen die een teler doet, die het minst schadelijk zijn voor het milieu en toch leiden tot 
een zo hoog mogelijke financiële opbrengst’.  
 
Het programma Unitip® is een registratieprogramma voor de suikerbietenteelt. Momenteel is 
duurzaamheid een belangrijk begrip in de gehele maatschappij. Vanuit Suiker Unie is er een 
opdracht weggelegd bij HAS KennisTransfer om het programma Unitip® uit te breiden met een 
duurzaamheidsmodule.  
 
Als input voor het project zijn 160 verschillende teeltgegevens verzameld uit het programma 
Unitip® 2009. Deze teeltgegevens zijn onderverdeeld in verschillende onderdelen, welke 
vervolgens zijn onderverdeeld in diverse categorieën (bemesting, bodem, oogst, beregening, 
mechanisatie en gewasbescherming). Omdat het niet mogelijk is om voor alle 
160 teeltgegevens de duurzaamheid te bepalen, is een select aantal 
teeltgegevens gebruikt. Deze selectie is gemaakt na overleg met Suiker Unie.  
 
Aan de hand van de teeltgegevens zijn voor elk onderdeel bandbreedtes 
opgesteld om het onderscheid in duurzaamheid uit te kunnen drukken. 
Vervolgens is voor elk onderdeel gekeken in hoeverre dit kan worden uitgezet 
in één of meerdere matrixen tegen bijvoorbeeld de behaalde opbrengstklasse 
in suiker of de verbruikte energie. De ingevulde teeltgegevens kunnen als 
uitkomst uit de matrix een volgende waardering krijgen:  
+2 Duurzaam 
+1 Zit tegen duurzaamheid aan 
0  Neutraal 
-1 Zit tegen verbeterpunt aan 
-2 Verbeterpunt 
 
Iedere matrix heeft een eigen gewicht toegekend gekregen. Dit is gedaan om 
iedere matrix per onderdeel van elkaar te kunnen onderscheiden in mate van 
duurzaamheid. De toegekende gewichten per matrix, zijn uitvoerig besproken 
met het Suiker Unie, CLM en het IRS. 
5  Weinig invloed op duurzaamheid 
10  Gemiddelde invloed op duurzaamheid 
15 Veel invloed op duurzaamheid 
 
Bijvoorbeeld voor het onderdeel P2O5 gift totaal zijn twee matrixen opgesteld 
(zie kader): 

- Y-as: Opbrengstklasse / X-as: P2O5 gift totaal 
- Y-as: Aangevoerde P2O5 dierlijke mest / X-as: Aangevoerde P2O5 

kunstmest 
 

De matrix Opbrengstklasse / P2O5 gift totaal is met 15 punten gewaardeerd, 5 
punten hoger dan de matrix Aangevoerde P2O5 dierlijke mest / Aangevoerde 
P2O5 kunstmest (10). Dit omdat de totaal aantal aangevoerde kilogrammen P2O5 gedurende het 
groeiseizoen meer schade aan het milieu toe kunnen brengen en tevens belangrijker zijn voor het 
bepalen van de duurzaamheid, dan de vorm waarin de P2O5 wordt aangevoerd.  

Als voorbeeld ter verduidelijking 
de categorie bemesting; 
 
Categorie: Bemesting 
Onderdelen voor de categorie 
bemesting: 

- N-gift totaal 
- P2O5 gift totaal 
- K2O gift totaal 
- Pw-getal en P2O5 gift 

totaal 
 
Matrixen per onderdeel: 
N- gift totaal; 

- Opbrengstklasse/ 
Milieueffect 

- N-advies/N-gift totaal 
- N-dierlijke mest/ 

N-kunstmest 
 

P2O5 gift totaal; 
- Opbrengstklasse/  

P2O5 gift totaal 
- P2O5 dierlijke mest/  

P2O5 kunstmest 
 
K2O gift totaal 

- Opbrengstklasse/  
K2O gift totaal 

- K2O dierlijke mest/  
K2O kunstmest 

 
Pw-getal en P2O5 gift totaal 

- Pw-getal/  
P2O5 gift totaal 

 
Unitips: 
Tips voor een teler om een 
teeltmaatregel te verduurzamen 
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Daarnaast verschillen alle onderdelen binnen een categorie van elkaar in mate van belangrijkheid 
omtrent duurzaamheid. Hierdoor is er gekozen om elk onderdeel een eigen score toe te kennen: 
1  Weinig invloed op duurzaamheid 
2  Gemiddelde invloed op duurzaamheid 
3  Veel invloed op duurzaamheid 
 
Bijvoorbeeld de categorie bemesting is onderverdeeld in vier verschillende onderdelen (zie 
kader): 

- N-gift totaal 
- P2O5 gift totaal 
- K2O gift totaal 
- Pw-getal en P2O5 gift totaal 

 
De onderdelen P2O5 gift totaal en N-gift totaal hebben beide een score van 3 toegekend 
gekregen. Deze onderdelen hebben namelijk een grotere invloed op het milieu dan de 
onderdelen K2O gift totaal (1) en Pw-getal en P2O5 gift totaal (1). 
 
De uitkomst uit de matrix (-2 tot +2) wordt vermenigvuldigd met het toegekende gewicht (5-10-
15) per matrix. Zo ontstaat een score per matrix. De scores van alle matrixen binnen een 
onderdeel bij elkaar opgeteld, vormen een totaalscore per onderdeel. Deze totaalscore wordt 
vermenigvuldigd met de toegekende score per onderdeel (1-2-3), waardoor er een eindscore per 
onderdeel ontstaat. Door deze eindscores binnen een categorie op te tellen, ontstaat er een 
definitieve score. 
 
Wanneer de definitieve score per categorie vergeleken wordt met het regio gemiddelde en de 
maximaal en minimaal haalbare score voor de desbetreffende categorie, kan een teler zien of 
deze het predicaat duurzaam, neutraal of verbeterpunt ontvangt.  
Er is na overleg met Suiker Unie besloten om 25% van de telers met de hoogst haalbare 
definitieve score duurzaam te noemen. Voor het predicaat verbeterpunt is er gekozen voor 25% 
van de laagst haalbare definieve score. Alle definitieve scores die tussen de hoogste en laagste 25 
procent zitten, zijn neutraal. 
 
Wanneer een teler met de ingevulde teeltgegevens in de matrix als uitkomst een -2 krijgt, volgt 
een Unitips. Unitips zijn handvaten voor een teler om beter om te gaan met het milieu voor een 
bepaalde teelthandeling waar verbetering gewenst is. De Unitips zijn opgesteld voor elke matrix 
afzonderlijk. Dit alles wordt uiteindelijk gebundeld in een duurzaamheidsrapport voor de teler 
zodat deze in één oogopslag kan zien of er op een duurzame manier suikerbieten geteeld 
worden. 
 
Alle bovenstaande aspecten zijn uitgewerkt voor zeven verschillende regio’s: Zuidwesten, 
Holland, Flevoland, Noordelijk lichte grond, Noordelijke klei, Zuidoost zand en Zuidoost klei en 
löss. 
 
Om de bovenstaande methodiek overzichtelijk te houden, is een duurzaamheidindicator 
opgesteld. Met deze duurzaamheidsindicator kan een teler in een oogopslag zien wat de 
achterliggende berekening is van de scores en gewichten en hoe deze tot stand zijn gekomen. 
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1. Inleiding 

‘Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generatie in gevaar te brengen.’ Dit is 
de omschrijving die in 1987 is opgesteld door de World Commission on Environment and 
Development (United Nations) in het rapport ‘Our Common Future’.  
 
Deze bovenstaande omschrijving van duurzaamheid is een algemeen geaccepteerde beschrijving 
van het begrip ‘duurzaamheid’. Toch interpreteert iedereen duurzaamheid op een andere 
manier. In dit verslag is, in overleg met de opdrachtgevers, het begrip ‘duurzaamheid’ gebruikt 
als ‘Alle teelthandelingen die een teler doet, die het minst schadelijk zijn voor het milieu en toch 
leiden tot een zo hoog mogelijke financiële opbrengst’.  
 
Wanneer duurzaamheid bekeken wordt, wordt dit vaak gedaan aan de hand van drie P´s: People, 
Planet en Profit. Met betrekking tot de duurzaamheid is het ideaal wanneer een bedrijf een 
goede balans van deze drie factoren heeft (figuur 1). Wanneer deze drie P’s niet in balans zijn, 
betekend dit dat aan een P minder aandacht wordt besteed. Wanneer de balans te veel naar 
planet en people neigt, wordt er niet op de profit gelet, wat niet goed is voor de financiën van 
het bedrijf. Bij een te sterke combinatie van planet en profit is er geen of minder aandacht voor 
mensen, zowel voor werknemers als mensen die een andere relatie hebben met het bedrijf. 
Wanneer er weinig gelet wordt op planet, bij een balans van veel people en profit, heeft het 
bedrijf weinig oog voor de gevolgen van het bedrijf op het milieu.  
 
De drie P’s worden gebruikt als richtlijn bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat 
hierbij om een ideale balans tussen de sociale, economische en ecologische dimensies van het 
ondernemen.  
 
 

 
Figuur 1 People, Planet, Profit 
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1.1 Aanleiding 

Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Suiker Unie. Dit is de reden waarom het 
duurzaamheidsprogramma ‘Plant and Planet’, is opgericht. Dit programma bestaat uit vier 
onderdelen: 
 
Klimaat & Energie 
De afvalresten van de suikerbiet, kop en wortel, wordt met behulp van vergisting groen gas 
geproduceerd. Dit is, samen met de ontwikkeling van een bedrijventerrein met een warmte- en 
waternetwerk, een manier om energie en water te besparen. Hierdoor wordt er efficiënter 
gewerkt en emissies gereduceerd. 
 
Natuurlijk 
De natuur moet zo goed mogelijk beschermd worden. Suiker Unie helpt hierbij door de 
biodiversiteit te bevorderen, het landschap in stand te houden en middels het beheersen van de 
bodem en het grondwater. Daarnaast helpt Suiker Unie door middel van het programma Unitip®, 
waarbij telers gewezen worden op het huidige gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Gezondheid 
Suiker Unie verstrekt informatie over gezonde voeding en een actieve levensstijl. Dit wordt 
gedaan in samenwerking met Suikerstichting Nederland en Van Gilse. Suiker Unie neemt deel aan 
wetenschappelijke studies over gezond leven en overgewicht. Ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, zijn er voor de medewerkers projecten opgestart. 
 
Ketenverantwoordelijkheid 
Om de gehele keten te optimaliseren zet Suiker Unie zich in voor logistiek, voedselveiligheid, 
arbeidsomstandigheden, suikerriet telers in Afrika en een optimale suikerbietenteelt. Daarnaast 
werken Suiker Unie en Stichting Veldleeuwerik samen om de suikerbietenteelt duurzaam te 
maken. 

1.2 Probleemstelling 

Suiker Unie timmert hard aan de weg wat betreft duurzaamheid. Het is een organisatie die 
voorop loopt in de verduurzaming van de suikerketen. Met behulp van het programma Unitip® 
worden alle teeltgegevens van suikerbietentelers verzameld en gebundeld in een uiteindelijk 
Perceelverslag. Telers worden hierin echter niet geattendeerd op duurzaamheid. Suiker Unie wil 
daar verandering in brengen door het toevoegen van extra adviesregels binnen het programma 
Unitip® en heeft HAS KennisTransfer hiervoor benaderd. 

1.3 Doelstelling 

Om suikerbietentelers te stimuleren vaker stil te staan bij het onderwerp duurzaamheid wordt er 
aan de hand van dit rapport een duurzaamheidsmodule binnen het bestaande programma 
Unitip® ontwikkeld. In deze duurzaamheidsmodule worden telers geattendeerd op duurzame 
keuzes met betrekking tot onder andere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Een teler 
zal Unitips* ontvangen wanneer deze een te hoge milieubelasting scoort bij bepaalde 
teelthandelingen. 
De teler zal met dit programma gestimuleerd worden om andere, duurzamere maatregelen te 
treffen. Op deze manier probeert Suiker Unie de gehele suikerketen te verduurzamen. 
 
* Unitips zijn tips voor een teler om een teeltmaatregel te verduurzamen 
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1.4 Projectaanpak 

Alle gegevens die beschikbaar zijn uit het programma Unitip®, zijn opgedeeld in zeven gebieden. 
Alle teeltgegevens zijn per gebied opgedeeld in zes categorieën. Van al deze categorieën is 
bekeken welke onderdelen invloed hebben op de mate van duurzaamheid. De onderdelen die 
van invloed zijn op de duurzaamheid en waar een teler zelf invloed op heeft, zijn beoordeeld in 
mate van belangrijkheid. Wanneer een teler de teeltgegevens invult in het programma Unitip®, 
zullen deze in de toekomst beoordeeld worden op duurzaamheid. Wanneer de teler niet goed 
scoort, zullen er Unitips gegeven worden om de teler te attenderen op het effect van de 
teelthandeling op duurzaamheid. 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is opgedeeld in drie delen. Onderdeel A beschrijft het onderzoeksverslag en 
onderdeel B de desk research. Het laatste onderdeel, C, zijn de bijlagen van dit onderzoek. 
 
Dit onderdeel, A, bevat de hoofdstukken twee, drie en vier. Deze hoofdstukken gaan 
respectievelijk over de inleiding van het onderzoek, de gebruikte methode en de conclusies met 
aanbevelingen voor dit onderzoek. De samenvattingen van gesprekken met derde instanties en 
een uitgebreide voorbeeldberekening zijn te vinden in de bijlages van onderdeel A. 
 
Onderdeel B bevat hoofdstuk vijf met een inleiding over de desk research. In hoofdstuk zes en 
zeven wordt beschreven hoe ver de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid zijn in de 
fruit en boomteelt. In hoofdstuk acht is de wijze waarop duurzaamheid benaderd wordt door 
enkele organisaties uitgelicht. In het laatste hoofdstuk zijn alle interessante maatregelen voor de 
suikerbietenteelt uit- en toegelicht.  
 
In onderdeel C, zijn de bijlagen van dit onderzoek; de matrixen, grafieken,  
duurzaamheidsindicator en de Unitips voor de regio Zuidwesten terug te vinden. 
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ONDERDEEL A: ONDERZOEKSVERSLAG 



   

[Duurzame suikerbietenteelt]  11 
 

2. Inleiding 

In de methode in hoofdstuk 3 wordt stap voor stap beschreven hoe alle gegevens van Unitip® 
verwerkt worden. Door middel van het onderstaand stroomdiagram worden de 6 stappen van de 
methode kort toegelicht. Hoofdstuk 3 zal nader ingaan op de details van de onderstaande 
stappen. Daarnaast zal de duurzaamheidsindicator worden toegepast in de voorbeeldberekening. 
Als laatst is een voorbeeldberekening met de gegevens van voorbeeldteler Biet Suiker 
weergegeven.  
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3. Methode 

Door de methode in 6 stappen weer te geven en uit te leggen, is het mogelijk om de toegepaste 
methode stap voor stap te bespreken. Indien het nodig is zullen de stappen worden toegelicht 
met enkele voorbeelden van voorbeeldteler Biet Suiker. Daarnaast zijn de 6 stappen 
weergegeven in het stroomdiagram op pagina 21. 

Stap 1; Het ordenen van teeltgegevens 

Het programma Unitip® kent 1350 gebruikers. Dit is ongeveer 15% van de 9000 bietentelers in 
Nederland. In Unitip® worden van 160 verschillende onderdelen teeltgegevens verzameld. In 
overleg met Suiker Unie is besloten de gegevens van de 160 onderdelen te gebruiken als input 
voor dit project. Omdat het niet mogelijk is om van alle 160 teeltgegevens de duurzaamheid te 
bepalen, is een select aantal teeltgegevens gebruikt. Een teler kan hierdoor geen verbeterpunt 
krijgen voor een teelthandeling waar hij geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is 
van extreme droogte gedurende het groeiseizoen of schade door vreterij. Deze selectie van 
teeltgegevens is gemaakt in overleg met Suiker Unie. 
 
Om de onderdelen gemakkelijker te kunnen verwerken, zijn deze opgedeeld in zes categorieën: 
bemesting, gewasbescherming, bodem, oogst, mechanisatie en beregening. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Als laatste binnen stap 1 is er onderscheid gemaakt in zeven regio’s (Zuidwesten 449 percelen, 
Holland 223 percelen, Flevoland 184 percelen, Noordelijke klei 146 percelen, Noordelijk lichte 
grond 223 percelen, Zuidoost zand 189 percelen en Zuidoost klei en löss 67 percelen). Deze 
regio’s worden momenteel ook door het programma Unitip® gehanteerd en zijn vroeger door het 

Categorie: Bemesting    Categorie: Mechanisatie 
Onderdelen:      Onderdelen: 

- N-gift totaal     - Hoofdgrondbewerking 
- Pw-getal en P2O5 gift totaal   - Zaaibedbereiding 
- P2O5 gift totaal 
- K2O gift totaal 

 
 
Categorie: Oogst    Categorie: Beregening 
Onderdelen:      Onderdelen: 

- Oogst      - Beregening 
 

Categorie: Gewasbescherming   Categorie: Bodem 
Onderdelen:      Onderdelen: 

- Herbiciden bespuitingen   - Voorvrucht 
- Fungiciden bespuitingen   - Aantal jaar geen bieten 
- Datum eerste fungicide bespuiting  - Koolzure kalk 
- MBP bestrijdingsmiddelen insecticiden  - Organische stof 
- Mechanische onkruidbestrijding  - pH 

- Groenbemester 
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IRS vastgesteld. Hierdoor kan een teler zijn gegevens vergelijken met andere Unitip® telers in zijn 
regio. 
 
Voor elk onderdeel is de frequentie berekend. De frequentie heeft betrekking op alle percelen uit 
een regio. Het geeft aan hoeveel telers bijvoorbeeld het onderdeel ´P2O5 gift totaal’ hebben 
ingevuld in het programma Unitip®.  

 
Figuur 2 Gegevens Unitip® 

 
Zoals te zien is in figuur 2 is er een minimum en maximum P2O5 gift totaal. Dit brengt het 
gewogen gemiddelde op 89,1 kg/ha P2O5 gift totaal voor de regio Zuidwesten. Het gemiddelde is 
berekend door alle teeltgegevens van een onderdeel bij elkaar op te tellen en te delen door de 
frequentie.  
 

Stap 2; Opstellen van bandbreedtes en matrixen 

 
Bandbreedtes 
Om de teeltgegevens van de onderdelen te kunnen beoordelen op duurzaamheid zijn er 
bandbreedtes opgesteld voor elk onderdeel. Telers zijn pas duurzaam met het uitvoeren van 
teelthandelingen wanneer er rekening wordt gehouden met de verschillende milieueffecten 
uitgedrukt in bijvoorbeeld Mega Joules (MJ) of Milieu Belastings Punten (MBP).  
Bij het opstellen van de bandbreedtes voor het bepalen van de duurzaamheid zijn er drie 
mogelijkheden: duurzaam, neutraal, verbeterpunt. Neutraal zit tussen duurzaam en verbeterpunt 
in. Om de keuzes voor de opgestelde bandbreedtes goed toe te lichten en te kunnen 
verantwoorden is er een onderbouwing toegevoegd (zie figuur 3).  

 
Figuur 3 Het opstellen van bandbreedtes voor regio Zuidwesten 
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Omdat er meerdere invloedsfactoren (milieueffecten en energieverbruik) zijn voor het bepalen 
van de duurzaamheid, zijn matrixen opgesteld (zie bijlage 1). De opgestelde bandbreedtes per 
onderdeel zijn gebruikt als waarden voor de x- en y-as in de matrixen. Waar nodig zijn deze 
aangevuld met nieuwe bandbreedtes, onderbouwd met grafieken waarvan de gegevens (zie 
figuur 4) afkomstig zijn uit het programma Unitip®. 
 

 
Figuur 4 Verdeling in aantal telers in regio Zuidwesten met betrekking op P2O5 gift totaal 

Matrixen 
Om de onderdelen beter te kunnen beoordelen op duurzaamheid, zijn er matrixen opgesteld. 
Voor elk onderdeel is uitgezocht welke effecten van invloed zijn op de duurzaamheid. De 
waarden op de x- en y-as zijn vastgesteld aan de hand van de eerder opgestelde bandbreedtes uit 
stap 1.  
 
De ingevulde teeltgegevens op de x- en y-as kunnen als uitkomst uit de matrix een volgende 
waardering krijgen:  
+2 Duurzaam 
+1 Zit tegen duurzaamheid aan 
0  Neutraal 
-1 Zit tegen verbeterpunt aan 
-2 Verbeterpunt 
 
Door de keuze voor positieve en negatieve getallen bij de waardering, is er duidelijk zichtbaar 
wanneer een teler wel of niet duurzaam is. De keuze voor de getallen 0, 1 en 2 zijn na gesprekken 
met het IRS, CLM, Suiker Unie en het projectteam als voldoende bevonden. 
 
Enkele onderdelen bevatten meer dan één matrix. Dit omdat er per onderdeel meerdere effecten 
(milieueffect, energieproductie, opbrengstklasse) met betrekking tot duurzaamheid tegen elkaar 
weggezet kunnen worden. Op de x-as staan de bandbreedtes van het onderdeel weergegeven. 
De y-as van de matrix geeft opbrengstklasse, milieueffect/Milieu Belastings Punten (MBP) of 
energieproductie van de middelen weer. De opbrengstklasse is overal ingedeeld naar < 10 ton 
suiker, 10-12 ton en > 12 ton suiker. De MBP en energieproductie van de middelen varieert 
binnen de herbiciden, fungiciden en insecticiden. 
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Stap 3; Het waarderen van matrixen 

Bij sommige onderdelen is het, zoals eerder aangegeven, mogelijk om verschillende effecten 
tegen elkaar weg te zetten waardoor er per onderdeel meerdere matrixen ontstaan. Om elke 
matrix per onderdeel van elkaar te kunnen onderscheiden naar mate van duurzaamheid is er 
voor iedere matrix een eigen gewicht opgesteld: 
5  Weinig invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
10  Gemiddelde invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
15 Veel invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
 
De gekozen gewichten zijn gebaseerd op de huidige waardering van het Perceelverslag van Suiker 
Unie. Deze opgestelde gewichten 5-10-15 zijn na gesprekken met het IRS, CLM, Suiker Unie en 
het projectteam als voldoende bevonden. 
 
Bijvoorbeeld voor het onderdeel P2O5 gift totaal zijn twee matrixen opgesteld: 

- Y-as: Opbrengstklasse / X-as: P2O5 gift totaal 
- Y-as: Aangevoerde P2O5 dierlijke mest / X-as: Aangevoerde P2O5 kunstmest 

De matrix Opbrengstklasse / P2O5 gift totaal is met 15 punten gewaardeerd, 5 punten hoger dan 
de matrix Aangevoerde P2O5 dierlijke mest / Aangevoerde P2O5 kunstmest (10). Dit omdat de 
totaal aantal aangevoerde kilogrammen P2O5 gedurende het groeiseizoen meer schade aan het 
milieu toebrengen en belangrijker zijn voor het bepalen van de duurzaamheid, dan de vorm 
waarin het wordt aangevoerd.  
 

Stap 4; Het waarderen van onderdelen 

De verschillende onderdelen zijn toegewezen aan een categorie. Deze onderdelen kunnen binnen 
een categorie verschillen in mate van invloed op het milieu. Niet elk onderdeel is binnen een 
categorie even belangrijk in mate van duurzaamheid. Dat is de reden dat er niet alleen voor de 
matrixen, maar ook voor de onderdelen per categorie een toegekende score is opgesteld. 

Voorbeeldteler Biet Suiker strooit 120 kg N (zie figuur 5). Met een opbrengstklasse 
hoger dan 12 ton suiker (y-as), krijgt hij als uitkomst van deze matrix +1 punt.  
 

 
Figuur 5 N-gift totaal bij voorbeeldteler Biet Suiker 
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De toegekende scores per onderdeel zijn als volgt: 
1 Weinig invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
2  Gemiddelde invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
3 Veel invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
 
De keuzes van de scores 1, 2 en 3 voor de verschillende onderdelen worden toegelicht in de 
duurzaamheidsindicator (zie pagina 19). De scores en toelichtingen zijn gebaseerd op de kennis 
en meningen van het IRS, CLM, Suiker Unie en het projectteam. 
 
Bijvoorbeeld de categorie bemesting is onderverdeeld in vier verschillende onderdelen: 

- N-gift totaal 
- P2O5 gift totaal (zie figuur 6) 
- K2O gift totaal 
- Pw-getal en P2O5 gift totaal 

De onderdelen P2O5 gift totaal en N-gift totaal hebben beide een score van 3 toegekend 
gekregen. Deze onderdelen hebben namelijk een grotere invloed op het milieu dan de 
onderdelen K2O gift totaal (1) en Pw-getal en P2O5 gift totaal (1). Om deze milieu-invloeden te 
kunnen beoordelen is zoals al eerder aangegeven, aan elk onderdeel een score gekoppeld. 

 
Figuur 6 Onderbouwing van onderdeel P2O5-gift totaal en de bijbehorende matrixen 

 

Stap 5; Rekenregels 

Door gebruik te maken van de gegevens van bovenstaande stappen, kan met behulp van een 
rekenregel een definitieve score per categorie worden berekend.  
 
De uitkomst uit de matrix (-2 tot +2) wordt vermenigvuldigd met het toegekende gewicht (5-10-
15). Zo ontstaat een score per matrix. De scores van alle matrixen bij elkaar opgeteld, leiden tot 
een totaalscore per onderdeel (zie figuur 7).  
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Figuur 7  Opbouw score matrix en totaalscore voor het onderdeel P2O5-gift totaal 

 
De totaalscore per onderdeel wordt vermenigvuldigd met de toegekende score (1-2-3). Hierdoor 
ontstaat een eindscore per onderdeel. Door de eindscores binnen een categorie op te tellen, 
ontstaat er een definitieve score (zie figuur 8). 

 

Figuur 8 Definitieve score voor de categorie bemesting toegelicht 

 

Stap 6; Duurzaam, neutraal of verbeterpunt 

De definitieve score per categorie (output) bepaalt of een teler duurzaam is. Er is na overleg met 
Suiker Unie besloten om 25% van de hoogst haalbare definitieve score duurzaam te noemen (zie 
figuur 9). Voor het predicaat verbeterpunt is er gekozen voor 25% van de laagst haalbare 
definieve score (zie figuur9). Alle definitieve scores die tussen de hoogste en laagste 25 procent 
zitten, zijn neutraal. 
 
Door de definitieve score per categorie te vergelijken met het regio gemiddelde en de maximaal 
en minimaal haalbare score voor de desbetreffende categorie, valt de teler in het duurzame, 
neutrale of verbeterpunt sigment. Het resultaat hiervan is dat een teler voor zichzelf kan bepalen 
welke onderdelen binnen de teelt extra aandacht behoeven.  
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Figuur 9 Bandbreedtes voor de categorie Bemesting 

Extra 

Voor de uitkomst -2 afkomstig uit de matrixen zijn Unitips opgesteld. De naam ‘Unitips’ is 
ontstaan vanuit de projectgroep. Deze Unitips zijn opgesteld om telers tips te geven en 
tegelijkertijd te stimuleren om de verbeterpunten op te pakken en vervolgens om te zetten naar 
duurzamere teeltmaatregelen. Op deze manier is het de bedoeling dat telers na gaan denken 
over de keuzes voor bepaalde teeltmaatregelen. Er is na overleg met Suiker Unie en het 
projectteam besloten voor iedere matrix een Unitips op te stellen.  
 
Het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) en het IRS (Instituut voor Rationele 
Suikerproductie) hebben respectievelijk veel kennis in huis wat betreft milieu en de teelt van 
suikerbieten. Om deze kennis op een zo goed mogelijke manier toe te passen voor dit project is 
er met beide partijen uitvoerig over de opgestelde matrixen en de vervolgstap gesproken (zie 
bijlage 2.1 en 2.2 in dit onderdeel voor de samenvattingen van deze gesprekken). Naar aanleiding 
van deze gesprekken zijn de op- en aanmerkingen van beide partijen verwerkt in het definitieve 
verslag. 
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Duurzaamheidsindicator 

Om het gehele stappenplan per onderdeel op een compacte, maar duidelijke manier voor telers 
weer te geven worden alle stappen door middel van een duurzaamheidsindicator nogmaals 
doorlopen. Met de duurzaamheidsindicator worden alle stappen behandeld die in de methode 
(hoofdstuk 3) terug zijn komen. De volledige uitwerking van de duurzaamheidsindicator is te 
lezen vanaf pagina 32. 

 
Figuur 10 Duurzaamheidsindicator 

 
1: Zoals staat beschreven in hoofdstuk 3, zijn alle teeltgegevens uit het programma Unitip®, 
verdeeld in 6 categorieën (bemesting, gewasbescherming, oogst, beregening, mechanisatie en 
bodem). De categorie bemesting bijvoorbeeld, is weer onderverdeeld in de onderdelen N-gift 
totaal, P2O5 gift totaal en K2O gift totaal en Pw-getal en P2O5 gift totaal. 
 

2: Aan de hand van de teeltgegevens uit het programma Unitip® 2009 zijn bandbreedtes 
opgesteld om de duurzaamheid uit te drukken met kleurindicaties. Wanneer een teelthandeling 
duurzaam is wordt deze uitgedrukt in de kleur groen, neutraal is wit en rood wil zeggen dat de 
teler een verbeterpunt toegewezen krijgt voor die desbetreffende teelthandeling, omdat deze 
teelthandeling onevenredig veel schade toebrengt aan het milieu. 
 

3: Voor elk onderdeel is gekeken in hoeverre deze teelthandeling kan worden uitgezet in één of 
meerdere matrixen. Dit is mogelijk tegen bijvoorbeeld de behaalde opbrengstklasse in suiker of 
de verbruikte energie. De ingevulde teeltgegevens kunnen als uitkomst uit de matrix een 
volgende waardering krijgen: +2 (meest duurzaam); +1 (zit tegen de duurzaamheid aan); 0 
(neutraal); -1 (neigt naar een verbeterpunt) en -2 (verbeterpunt).  
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4: Iedere matrix heeft een eigen gewicht toegekend gekregen. Dit is om iedere matrix per 
onderdeel van elkaar te kunnen onderscheiden in mate van duurzaamheid. Het toegekende 
gewicht per matrix, is uitvoerig besproken met Suiker Unie, CLM en het IRS. 
 
5  Weinig invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
10  Gemiddelde invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
15 Veel invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
 
Zoals te zien is in figuur 10 hebben beide matrixen een ander gewicht toegekend gekregen. Dit 
omdat de totaal aantal aangevoerde kilogrammen P2O5 gedurende het groeiseizoen meer schade 
aan het milieu toebrengen. Deze zijn namelijk belangrijker voor het bepalen van de 
duurzaamheid, dan de vorm waarin het wordt aangevoerd.  
 

5: Omdat elk onderdeel verschilt in mate van belangrijkheid voor het bepalen van de 
duurzaamheid, wordt er onderscheid gemaakt in de scores 1, 2 en 3. Een toegekende score van 3 
is hoog en een onderdeel met deze score weegt zwaarder mee in het beoordelen van de 
duurzaamheid dan een score van 1. Een score van 2 wordt gezien als neutraal. Voor bijvoorbeeld 
de categorie bemesting hebben de onderdelen N-gift totaal en P2O5 gift totaal een hogere score 
toebedeeld gekregen dan K2O omdat deze een grotere invloed hebben op het milieu. Daardoor 
moeten beide onderdelen ook zwaarder worden beoordeeld dan een onderdeel waarbij de 
milieu-invloeden niet dermate hoog zijn, zoals bijvoorbeeld bij K2O het geval is. 
 

6: De uitkomst uit de matrix (-2 tot +2) wordt ingevuld bij ‘x’ in de rekenregel. Hierbij wordt de 
uitkomst vermenigvuldigd met het toegekende gewicht per matrix (5-10-15). Zo ontstaat een 
score per matrix. Deze is niet zichtbaar in de duurzaamheidsindicator, maar wel in het  
duurzaamheidsverslag vanaf pagina 32. 
 

7: De scores van alle matrixen per onderdeel bij elkaar opgeteld vormen een totaalscore per 
onderdeel. Deze totaalscore wordt vermenigvuldigd met de toegekende score (1-2-3) per 
onderdeel waardoor er een eindscore ontstaat.  
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Voorbeeldberekening 

Om het hele stappenplan nogmaals te verduidelijken is er in bijlage 1 een volledige 
voorbeeldberekening voor alle categorieën uitgewerkt, met de gegevens van voorbeeldteler Biet 
Suiker (bijlage 1 van deel A). Om de achterliggende stappen voor het bepalen van de 
duurzaamheid nogmaals zo goed en duidelijk mogelijk weer te geven zijn deze hieronder 
allereerst in het kort per stap uitgelegd met behulp van een stroomdiagram. Dit stroomdiagram 
is grotendeels hetzelfde als op pagina 11. Alleen is deze nu op een paar stappen aangepast zodat 
de voorbeeldberekening beter is te begrijpen. De rekenregel bijvoorbeeld, is in hoofdstuk 3 een 
aparte stap terwijl deze in de voorbeeldberekening verwerkt is in de stappen 4, 5 en 6. Het 
onderdeel P2O5 gift totaal staat op de volgende pagina uitgewerkt aan de hand van onderstaande 

stappen van het stroomdiagram 
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Duurzaamheidsverslag 2011: Biet Suiker 

Zodra alle teeltgegevens van voorbeeldteler Biet Suiker het programma Unitip® doorlopen 
hebben krijgt Biet Suiker het onderstaande te zien. Wanneer een teler een score van -2 in een 
matrix toebedeeld heeft gekregen, zijn hiervoor Unitips opgesteld. In bijlage 1 van deel A is de 
volledige berekening voor teler Biet Suiker van alle teeltgegevens uitgewerkt. 
 
Categorie Bemesting: 

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting 

N-gift totaal -180 + 180 + 45 

De eindscore is afhankelijk van de 
behaalde opbrengst, het N-advies, 
totale de N-gift en het % 
aangevoerde kunstmest en dierlijke 
mest 

P2O5 gift totaal -150 + 150 + 60 
De opbrengst, de hoeveelheid P2O5 
gift totaal en het % gebruikte 
dierlijke mest in verhouding tot 
kunstmest 

K2O gift totaal -20 + 20 +10 

Voor het bepalen van de eindscore 
is rekening gehouden met de K2O 
gift totaal, de opbrengst en 
wederom het % dierlijke mest wat 
gebruikt is in tegenstelling tot het 
% kunstmest. 

Pw-getal en P2O5 
gift totaal 

-10 + 10 -10 
Alleen het Pw-getal in de grond en 
de P2O5 gift totaal zijn belangrijk als 
het gaat om de eindscore voor dit 
onderdeel. 

Definitieve score 
categorie 
bemesting 

-360 + 360 +105 
De definitieve score voor het 
onderdeel bemesting is afhankelijk 
van de eindscores van de 
bovenstaande vier teeltinvloeden.  

 
Unitips voor de categorie Bemesting, onderdeel Pw-getal en P2O5 gift totaal, matrix; 
 
Pw-getal en P2O5 gift totaal; 
Uw totaalgift P2O5 is hoog in relatie tot uw Pw-getal. Om het Pw-getal op het gewenste niveau 
van 25 te brengen, is minder P2O5 voldoende. Dit is tevens ook gunstig voor de kwaliteit van 
het grondwater en draagt bij aan een duurzame teelt.  
http://www.irs.nl/ccmsupload/ccmsdoc/4-4%20Fosfaatbemesting.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irs.nl/ccmsupload/ccmsdoc/4-4%20Fosfaatbemesting.pdf
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Categorie Bodem: 

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting 

Voorvrucht -20 + 20 +10 
De opbrengst en de keuze van 
de voorvrucht bepalen de 
eindscore. 

Aantal jaar geen 
bieten 

-90 + 90 -45 

Het rotatieschema van bieten 
binnen het bouwplan en de 
behaalde opbrengst is van 
belang voor de eindscore van 
dit onderdeel. 

Koolzure kalk -10 + 10 +5 

Om voor koolzure kalk de 
eindscore te kunnen bepalen, 
zijn de behaalde opbrengst en 
het percentage koolzure kalk in 
de bodem van belang. 

Organische stof -90 + 90 +45 
Het organische stofgehalte in 
de bodem en de behaalde 
opbrengst zijn leidend voor de 
eindscore. 

pH -90 + 90 +45 
Als input voor de eindscore 
voor de pH, is de behaalde 
opbrengst en de pH van het 
perceel van invloed. 

Groenbemester -40 + 40 0 

Het wel of niet telen van een 
groenbemester en de behaalde 
opbrengst zorgen uiteindelijk 
voor de eindscore voor dit 
onderdeel. 

Definitieve score 
categorie bodem 

-340 + 340 +60 

De definitieve score voor het 
onderdeel bodem is afhankelijk 
van de eindscores van de 
bovenstaande zes 
teeltinvloeden. 

 
Unitips voor categorie Bodem; Geen. 
 
Categorie Beregening: 

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting 

Beregening -210 + 210 +60 

De verbruikte energie tijdens 
het beregenen, de hoogte 
van de beregeningsgiften, 
het aantal keren beregend 
en de behaalde opbrengst 
zijn bepalend voor de 
eindscore. 

Definitieve score 
categorie 
beregening 

-201 + 210 +60 

De definitieve score voor het 
onderdeel beregening is 
afhankelijk van één 
eindscore, namelijk die van 
beregening. 

 
Unitips voor categorie Beregening: Geen.
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Categorie Gewasbescherming:  

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting 

Herbicide bespuitingen -160 +160 -20 

Het verbruik aan MBP, de 
energieproductie van de 
verbruikte 
gewasbeschermingsmiddelen en 
de behaalde opbrengst zijn van 
invloed voor de eindscore. 

Fungicide bespuitingen -160 +160 +50 

Voor de eindscore van fungicide 
bespuitingen, is er rekening 
gehouden met de behaalde 
opbrengst, het verbruikte aantal 
MBP en de energieproductie van 
de verbruikte middelen. 

Datum eerste fungicide 
bespuiting 

-90 +90 -45 

Om de eindscore te kunnen 
bepalen is de behaalde 
opbrengst en de datum waarop 
de eerste fungicidebespuiting 
plaats heeft gevonden van 
invloed.  

MBP Insecticiden -180 +180 +90 

Met de behaalde opbrengst, de 
verbruikte MBP voor insecticiden 
(inclusief speciaal pillenzaad) en 
de energieproductie die gebruikt 
is voor de insecticiden komt de 
eindscore tot stand.  

Mechanische 
onkruidbestrijding 

-80 +80 +20 

Om de eindscore te kunnen 
berekenen zijn de teeltaspecten 
als aantal mechanische 
onkruidbestrijdingen, aantal 
herbicidebespuitingen en het 
energieverbruik van de 
verbruikte herbiciden 
meegenomen. 

Definitieve score 
categorie 
gewasbescherming 

-670 +670 +95 

De definitieve score voor het 
onderdeel gewasbescherming is 
afhankelijk van de eindscores van 
de bovenstaande vijf 
teeltinvloeden. 

 
Unitips voor categorie Gewasbescherming: Geen. 
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Categorie Oogst:  

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting  

Rooien -100 + 100 +60 

De datum waarop de bieten 
gerooid zijn, het tarrapercentage 
van het desbetreffende perceel, de 
capaciteit van de rooier en tevens 
het energieverbruik zijn bepalend 
voor de eindscore. 

Definitieve score 
categorie rooien 

-100 + 100 +60 
De definitieve score voor het 
onderdeel rooien is afhankelijk van 
één eindscore. 

 
Unitips voor categorie Oogst: Geen. 
 
Categorie Mechanisatie:  

Onderdeel 
Minimaal te 
behalen score 

Maximaal te 
behalen score 

Eindscore Toelichting  

Grondbewerking -60 + 60 +45 

De uitgevoerde 
hoofdgrondbewerking en het 
energieverbruik van alle 
bewerkingen totaal bepalen de 
eindscore. 

Zaaibedbereiding -40 + 40 +40 

Aan de hand van het aantal 
bewerkingen voor de 
zaaibedbereiding en het 
energieverbruik bij de 
zaaibedbereiding wordt de 
eindscore berekend. 

Definitieve score 
categorie 
mechanisatie 

-100 + 100 +85 
De definitieve score voor de 
categorie beregening is afhankelijk 
van de twee eindscores van de 
bovenstaande teeltinvloeden. 

 
Unitips voor categorie Mechanisatie: Geen. 
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Duurzaamheidsindicator 
Met de duurzaamheidsindicator kan een teler zien, hoe de definitieve score tot stand is 
gekomen. De volledige uitwerking van de duurzaamheidsindicator is te lezen vanaf pagina 32. 

 
Figuur 11 Duurzaamheidsindicator 

 
1: Alle teeltgegevens uit het programma Unitip®, verdeeld in 6 categorieën (bemesting, 
gewasbescherming, oogst, beregening, mechanisatie en bodem). De categorie bemesting 
bijvoorbeeld, is weer onderverdeeld in de onderdelen N-gift totaal, P2O5 gift totaal en K2O gift 
totaal en Pw-getal en P2O5 gift totaal. 
 

2: Aan de hand van de teeltgegevens uit het programma Unitip® 2009 zijn bandbreedtes 
opgesteld om de duurzaamheid uit te drukken met kleurindicaties. Wanneer een teelthandeling 
duurzaam is wordt deze uitgedrukt in de kleur groen, neutraal is wit en rood wil zeggen dat de 
teler een verbeterpunt toegewezen krijgt voor die desbetreffende teelthandeling, omdat deze 
teelthandeling onevenredig veel schade toebrengt aan het milieu. 
 

3: Voor elk onderdeel is gekeken in hoeverre deze teelthandeling kan worden uitgezet in één of 
meerdere matrixen. Dit is mogelijk tegen bijvoorbeeld de behaalde opbrengstklasse in suiker of 
de verbruikte energie. De ingevulde teeltgegevens kunnen als uitkomst uit de matrix een 
volgende waardering krijgen: +2 (meest duurzaam); +1 (zit tegen de duurzaamheid aan); 0 
(neutraal); -1 (neigt naar een verbeterpunt) en -2 (verbeterpunt).  
 

4: Iedere matrix heeft een eigen gewicht toegekend gekregen. Dit is om iedere matrix per 
onderdeel van elkaar te kunnen onderscheiden in mate van duurzaamheid. Het toegekende 
gewicht per matrix, is uitvoerig besproken met Suiker Unie, CLM en het IRS. 
 
5  Weinig invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
10  Gemiddelde invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
15 Veel invloed op het beoordelen van de duurzaamheid 
 
Zoals te zien is in bovenstaand figuur hebben beide matrixen een ander gewicht toegekend 
gekregen. Dit omdat de totaal aantal aangevoerde kilogrammen P2O5 gedurende het groeiseizoen 
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meer schade aan het milieu toebrengen. Deze zijn namelijk belangrijker voor het bepalen van de 
duurzaamheid, dan de vorm waarin het wordt aangevoerd.  
 

5: Omdat elk onderdeel verschilt in mate van belangrijkheid voor het bepalen van de 
duurzaamheid, wordt er onderscheid gemaakt in de scores 1, 2 en 3. Een toegekende score van 3 
is hoog en een onderdeel met deze score weegt zwaarder mee in het beoordelen van de 
duurzaamheid dan een score van 1. Een score van 2 wordt gezien als neutraal. Voor bijvoorbeeld 
de categorie bemesting hebben de onderdelen N-gift totaal en P2O5 gift totaal een hogere score 
toebedeeld gekregen dan K2O omdat deze een grotere invloed hebben op het milieu. Daardoor 
moeten beide onderdelen ook zwaarder worden beoordeeld dan een onderdeel waarbij de 
milieu-invloeden niet dermate hoog zijn, zoals bijvoorbeeld bij K2O het geval is. 
 

6: De uitkomst uit de matrix (-2 tot +2) wordt ingevuld bij ‘x’ in de rekenregel. Hierbij wordt de 
uitkomst vermenigvuldigd met het toegekende gewicht per matrix (5-10-15). Zo ontstaat een 
score per matrix. Deze is niet zichtbaar in de duurzaamheidsindicator, maar wel in het 
duurzaamheidsverslag. 
 

7: De scores van alle matrixen per onderdeel bij elkaar opgeteld vormen een totaalscore per 
onderdeel. Deze totaalscore wordt vermenigvuldigd met de toegekende score (1-2-3) per 
onderdeel waardoor er een eindscore ontstaat.  
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4. Aanbevelingen en discussie 

Gedurende dit project zijn er enkele zaken opgevallen omtrent het programma Unitip® en het 
gebruik hiervan. Uit gesprekken met de begeleiders van HAS Den Bosch, de medestudenten, 
Suiker Unie, CLM en IRS zijn een aantal ideeën ontstaan die voor verbetering van het programma 
Unitip® kunnen zorgen. Naast deze aanbevelingen zijn er enkele punten van discussies naar 
voren gekomen. Deze zijn toegelicht in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk. 

4.1 Aanbevelingen voor het programma Unitip® 

Om de duurzaamheid van de suikerbietenteelt beter te kunnen bepalen is het van belang om 
meer teeltgegevens te verzamelen zodat deze in het programma Unitip® gebruikt kunnen 
worden. Momenteel missen er in dit programma een aantal teeltgegevens die ook van belang 
zijn voor het bepalen van de duurzaamheid.  
 
Zo zou er in Unitip® gevraagd kunnen worden of de teler wel of geen gebruik maakt van 
bloemrijke akkerranden op het bietenperceel. Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en 
voedingsbron voor nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Als 
deze vanuit de rand het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden schadelijke insecten 
opeten, bijvoorbeeld luizen. Wanneer er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn, kunnen 
deze een plaag zodanig onderdrukken dat een eventuele bespuiting niet nodig is. Dit betekent 
een voordeel voor het milieu en voor de portemonnee van de teler. Daarnaast vormen 
akkerranden langs slootkanten een buffer, waardoor minder meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht komen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Akkerranden vormen niet alleen een leefgebied en voedselbron voor diverse 
dieren. Door een grote diversiteit aan planten in een akkerrand, ontstaat er een aantrekkelijk 
landschap dat voor recreatie op het platteland mogelijkheden biedt en bijdraagt aan een positief 
imago van de suikerbietenteelt. Een nadeel van bloemrijke akkerranden is de kans op verhoogde 
onkruiddruk. 
 
Een andere aanbeveling voor het programma Unitip® is het toevoegen van een vraag over het 
type spuitsysteem dat teler gebruikt. Voor telers die hierop een verbeterpunt zouden scoren, kan 
er de volgende Unitips toegevoegd worden: 
‘Enkele methoden om het middelengebruik en de drift te reduceren is het spuiten van de bieten 
met luchtondersteuning en het gebruik van het Air-Tec systeem. Bij het spuiten met 
luchtondersteuning opent de luchtstroom het gewas en komt het middel zowel op de bovenkant 
als op de onderkant van het blad.  
Met het Air-Tec systeem werken bestrijdingsmiddelen feller en kan de dosering verlaagd worden. 
Dit spaart de portemonnee van de teler en het milieu.  
Een ander systeem is bijvoorbeeld het sleepdoeksysteem.’ 
http://www.clm.nl/publicaties/data/info_luchtondersteuning.pdf 
http://edepot.wur.nl/38978 
 
Als de gegevens over het gebruikte spuitsysteem in Unitip bekend zijn, zullen de telers die deze 
manier van spuiten toepassen extra duurzaamheidspunten ontvangen. De overige telers kunnen 
specifiek een verbeterpunt krijgen op basis van hun spuitsysteem en op deze manier 
gestimuleerd worden dit systeem aan te passen.  
Een laag energieverbruik is gunstig voor het milieu en wordt binnen Unitip® momenteel al 
gestimuleerd bij bietentelers. Om dit aspect nog beter te kunnen bekijken zou in het programma 
Unitip® de vraag gesteld kunnen worden of telers gebruik maken van een energiezuinige pomp. 

http://www.clm.nl/publicaties/data/info_luchtondersteuning.pdf
http://edepot.wur.nl/38978
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Deze komen regelmatig in aanmerking voor de VAMIL of MIA regeling. Om in de categorie 
beregening onderscheid te kunnen maken tussen wel en niet elektrisch beregenen kan de teler 
worden gevraagd naar het diesel of elektrisch verbruik van de pomp (persoonlijke communicatie, 
IRS, 16-05-2011). 
 
Een laatste aanbeveling betreft de mogelijkheden voor de voortzetting van dit project. 
Toekomstig onderzoek zou de ontwikkelde methode in de praktijk kunnen toetsen. Door bij 
verschillende telers te monitoren hoe duurzaam zij suikerbieten telen en dit te vergelijken met de 
scores in Unitip®, kan bekeken worden of de ontwikkelde methode de duurzaamheid 
representatief beoordeeld.  
 

4.2 Discussie 

Gedurende dit project zijn er enkele discussiepunten omtrent het onderzoek naar voren 
gekomen.  
 
Het gehele rapport staat stil bij duurzaamheid. Dit is echter een begrip waarover nog veel 
discussie bestaat. Hierdoor is het lastig om een goede, algemeen geaccepteerde beschrijving van 
een duurzame suikerbietenteelt te maken en deze vervolgens toe te passen in de praktijk. Dit is 
en blijft een discussiepunt waar in een volgend rapport zeker weer aandacht aan besteed dient te 
worden.  
In veel andere onderzoeken die betrekking hebben op duurzaamheid, wordt er van een bedrijf 
een carbon-footprint en een water-footprint gemaakt. In dit onderzoeksrapport is dit echter niet 
het geval. Dit zijn echter wel belangrijke aspecten voor het bepalen van de duurzaamheid.  
 
Een ander discussiepunt is het feit dat er alleen Unitip® gegevens gebruikt worden voor dit 
onderzoek. In de methode is beschreven dat er 1350 gebruikers van Unitip® zijn. Dit is ongeveer 
15% van de in totaal 9000 suikerbietentelers in Nederland. Wanneer er meer telers gebruik 
zouden maken van Unitip®, worden de opgestelde bandbreedtes bij de matrixen 
representatiever. 
 
De bandbreedtes van de matrixen zijn opgesteld aan de hand van de Unitip® gegevens uit 2009. 
Er zijn geen waarden uit voorgaande jaren meegenomen. Om de bandbreedtes geactualiseerd te 
houden, zal het opgestelde duurzaamheidsprogramma jaarlijks onderhouden moeten worden. 
 
De verschillende scores en gewichten voor de matrixen en de onderdelen en de percentages die 
tijdens de laatste stap toegepast worden, zijn allemaal zijn gebaseerd op de kennis en meningen 
van het IRS, CLM, Suiker Unie en het projectteam. Ondanks de verschillende gesprekken met 
eerdergenoemde instanties bestaat er discussie over het feit dat de verschillende scores aan een 
nader onderzoek onderworpen dienen te worden. Het is de vraag of de huidige scores een goede 
keuze zijn geweest en of eventuele veranderingen een groot effect hebben op de eindscores van 
de verschillende categorieën.  
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Bijlage 1:  Voorbeeldberekening 

In deze bijlage is een voorbeeldberekening uitgewerkt voor teler Biet Suiker, woonachtig in 
Heerle (West-Brabant). De berekening gebeurt in dezelfde stappen als het stroomdiagram dat 
uitgelegd is in de methode. 
 
Stap 1; 
Teler;    Biet Suiker 
Woonplaats;   Heerle (Regio Zuidwesten) 
Grondsoort;   Zand 
Opbrengstklasse;  13 ton suiker 
 
Onderdelen:        Ingevuld door Biet Suiker in Unitip®;   
 
Bemesting; 
N-gift totaal       120 kg 
N-advies       75 
% N aangevoerd met dierlijke mest    75% 
Pw-getal       35 
P2O5 gift totaal       98 kg 
% P2O5 aangevoerd met dierlijke mest    75 % 
K2O gift totaal       180 kg 
% K2O aangevoerd met dierlijke mest    25 % 
 
Bodem; 
Voorvrucht       Prei 
Aantal jaar geen bieten      3 jaar 
Koolzure Kalk       4% 
Organische stof       2,5% 
pH        7 
Groenbemester       Nee 
 
Beregening; 
Watergift       20 mm 
Aantal keren beregend      3 keer 
 
Gewasbescherming; 
Aantal herbicide bespuitingen     4 keer 
MBP herbiciden      120 
Energieverbruik herbicidenmiddelen    140 MJ 
Aantal fungicide bespuitingen     1 keer 
MBP fungiciden       25  
Datum eerste fungicidebespuiting    28 September 
MBP Insecticiden      20 
Aantal mechanische onkruidbestrijdingen   1 
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Oogst; 
Rooidatum       12 September 
Tarrapercentage      7% 
Type rooier       6 rijer 
Energieverbruik rooier      4253 MJ 
 
Mechanisatie; 
Aantal zaaibedbereidingen     0 
Type hoofdgrondbewerking     Ploeg + vorenpakker 
Energieverbruik bewerkingen totaal (MJ)   6200 MJ 
Energieverbruik zaaibedbereiding totaal (MJ)   200 MJ 
 
Bemesting: 
Stap 2; 
Als de teeltgegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten. 
 
N-gift totaal 
y- as; Opbrengstklasse    13 ton suiker 
x- as; N-gift totaal   120 kg  
 

 
y-as; N-advies  75 kg 
x-as; N-gift totaal 120 kg 
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y-as; N-gift aangevoerd met dierlijke mest 75% 
x-as; N- gift aangevoerd met kunstmest  25% 
 

 
 
P2O5 gift totaal 
y-as; Opbrengstklasse 13 ton suiker 
x-as; P2O5 gift totaal 98 kg 
 

 
y-as; P2O5 gift aangevoerd met dierlijke mest 75% 
x-as; P2O5 gift aangevoerd met kunstmest 25% 
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K2O gift totaal 
y-as; Opbrengstklasse 13 ton suiker 
x-as; K2O gift totaal 180 kg 
 

 
 
y-as; K2O gift aangevoerd met dierlijke mest 25% 
x-as; K2O gift aangevoerd met kunstmest 75% 
 

 
 
 
Pw-getal en P2O5 gift totaal 
y-as; Pw-getal  35 
x-as; P2O5 gift totaal 98 kg 
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Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 
 
N-gift totaal  

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel N-gift totaal 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Milieueffect 15 +1 15 x +1 
 

+15 
 

N-advies/N-gift 10 -1 10 x -1 
 

-10 
 

N-dierlijke mest/N-
kunstmest 

5 +2 5 x +2 +10 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor N-gift totaal 
 

+15 
 

 
P2O5 gift totaal 
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Uitwerking matrixen onderdeel P2O5 gift totaal 

 
K2O gift totaal 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel K2O gift totaal 

 
Pw-getal en P2O5 gift totaal 
 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel Pw getal/ P2O5 gift totaal 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/ P2O5 gift 
totaal 

15 0 15 x 0 0 

P2O5 dierlijke mest/P2O5 
kunstmest 

10 +2 10 x +2 +20 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor P2O5 gift totaal 
 

+20 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Gewicht 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/ K2O gift 
totaal 

15 +1 15 x +1 +15 

K2O dierlijke mest/ K2O 
kunstmest 

5 -1 5 x -1 -5 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor K2O gift totaal 
 

+10 
 

Matrix Gewicht matrix 
Uitkomst 

matrix 
Rekenregel Score matrix 

Pw getal/ P2O5 gift totaal 5 -2 5 x -2 -10 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor Pw-getal en P2O5 gift totaal 
 

-10 
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Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  
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Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  
 

Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score onderdeel Rekenregel Eindscore 

N-gift totaal +15 3 15 x 3 +45 

P2O5 gift totaal +20 3 +20 x 3 +60 

K2O gift totaal +10 1 +10 x 1 +10 

Pw-getal en P2O5 
gift totaal 

-10 1 -10 x 1 -10 

Definitieve score categorie bemesting; +105 

 
Stap 6:  
De totaalscore voor teler Biet Suiker in de categorie bemesting is +105. De scores voor het 
predicaat duurzaam lopen van +180 tot +360. Doordat de definitieve score van +105 lager ligt 
dan de duurzaamheidsgrens van +180 punten valt teler biet Suiker in het neutrale gedeelte voor 
de categorie bemesting. 

 
 
Extra 
De matrixen die met de teeltgegevens een negatieve score hebben gekregen, zullen Unitips 
krijgen toebedeeld. De bijbehorende Unitips voor het de matrix van het onderdeel Pw-getal en 
P2O5 gift totaal is te lezen in het duurzaamheidsverslag vanaf pagina 26. 



   

[Duurzame suikerbietenteelt] 
 

49 

Bodem: 
Stap 2: 
Als de gegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten.  
 
Voorvrucht 
y-as; Opbrengstklasse 13 ton suiker 
x-as; Voorvrucht Prei 
 

 
Aantal jaar geen bieten 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Aantal jaar geen bieten 3 jaar 
 

 
 
Koolzure kalk 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Koolzure kalk  4% 
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Organische stof 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Organische stof  2,5 % 
 

 
pH 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; pH   7 
 

 
Groenbemester 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Groenbemester  Nee 
 

 
Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 
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Voorvrucht 
 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel voorvrucht 

 
Aantal jaar geen bieten 
 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel aantal jaar geen bieten 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Aantal jaar 
geen bieten 

15 -1 15 x -1 -15 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor aantal jaar geen bieten 
 

-15 
 

 
Koolzure Kalk 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel koolzure kalk 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Koolzure Kalk 5 +1 5 x +1 +5 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor koolzure kalk +5 

 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Voorvrucht 5 +1 5 x +1 
 

+5 
 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor voorvrucht 
 

+5 
 



   

[Duurzame suikerbietenteelt] 
 

52 

Organische stof 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel organische stof 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Organische 
stof 

15 +2 15 x +2 
 

+30 
 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor Organische stof 
 

+30 
 

 
pH 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel pH 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/pH 15 +1 15 x +1 
 

+15 
 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor pH 
 

+15 
 

 
Groenbemester 

 
Uitwerking matrix onderdeel groenbemester 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Groenbemester 10 0 10 x 0 0 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor groenbemester 0 
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Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  
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Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  
 

Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score 
onderdeel 

Rekenregel Eindscore 

Voorvrucht +5 2 +5 x 2 +10 

Aantal jaar 
geen bieten 

-15 3 -15 x 3 -45 

Koolzure kalk +5 1 +5 x 1 +5 

Organische stof +30 3 +30 x 3 +90 

pH +15 3 +15 x 3 +45 

Groenbemester 0 2 0 x 2 0 

Definitieve score categorie bodem; +105 

 
Stap 6:  
De totaalscore voor teler Biet Suiker in de categorie bodem is +105. De marges voor duurzaam, 
neutraal en verbeterpunt staan aangegeven in bovenstaand figuur. De duurzaamheidsgrens ligt 
op +90 tot +180 punten. Teler Biet Suiker valt met een score van +105 hiermee in het duurzame 
gedeelte van de categorie bodem. 
 

 
 
Extra: 
Doordat de uitkomsten van de matrixen geen -2 bevatten, komt teler Biet Suiker voor de 
categorie bodem niet in aanmerking voor een of meerdere Unitips 
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Beregening: 
Stap 2: 
Als de gegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten. 
 
Beregening 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Watergift   20 mm per keer 
 

 
 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Aantal keren beregend 3 keer 
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Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 

 
Beregening 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel beregening 
 

 
Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  

 
 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Gewicht 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Opbrengstklasse/Watergift 

 
10 +2 10 x +2 +20 

 
Opbrengstklasse/Aantal 

keren beregend 
 

10 0 10 x 0 0 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor beregening 
 

+20 
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Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  
 

Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score onderdeel Rekenregel Eindscore 

Beregening +20 3 +20 x 3 +60 

Definitieve score categorie beregening; +60 

 
Stap 6:  
De definitieve score voor teler Biet Suiker in de categorie beregening is +60. De maximaal 
haalbare score voor deze categorie is +210. De duurzaamheidsgrens ligt op +105 punten 
(bovenste 25%). Teler Biet Suiker valt met een score van +60 hiermee in het neutrale gedeelte 
van de categorie beregening. 
 

 
 
Extra: 
Doordat de uitkomsten van de matrixen geen -2 bevatten, komt teler Biet Suiker voor de 
categorie beregening niet in aanmerking voor een of meerdere Unitips 
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Gewasbescherming: 
Stap 2: 
Als de gegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten. 
 
Herbiciden bespuitingen 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Aantal bespuitingen 4 keer 
 

 
y-as; Aantal bespuitingen 4 keer 
x-as; Milieubelastingspunten 120  

 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Milieubelastingspunten 120  
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Fungicidenbespuitingen 
y-as; Opbrengstklasse  Hoog 
x-as; Aantal bespuitingen 1 keer 
 

 
y-as; Aantal bespuitingen 1 keer 
x-as; Milieubelastingspunten 25 
 

 
y-as; Opbrengstklasse  13 ton suiker 
x-as; Milieubelastingspunten 25 
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Datum eerste fungicide bespuiting 
y-as; Opbrengstklasse   13 ton suiker 
x-as; Wanneer bespuiting uitgevoerd 28 September (4 dagen voor datum advies) 
 

 
 
MBP Insecticiden 
y-as; Milieubelasting MBP  20 
x-as; Energieproductie middelen MJ 140 
 

 
 
y-as; Opbrengstklasse   13 ton suiker 
x-as; Milieubelasting MBP  20 
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Mechanische onkruidbestrijding 
y-as; Aantal mechanische onkruidbestrijdingen  0 
x-as; Energiegebruik herbiciden MJ   140 
 

 
y-as; Aantal mechanische onkruidbestrijdingen  0 
x-as; Aantal herbicide bespuitingen   4 
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Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 
 
Herbicide bespuitingen  

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel herbiciden bespuitingen 

 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Opbrengstklasse/Aantal 

bespuitingen 
 

10 +1 10 x +1 +10 

 
Aantal 

bespuitingen/Milieubelasting 
MBP 

 

15 -1 15 x -1 -15 

 
Opbrengstklasse/Milieubelasting 

MBP 
 

15 -1 15 x -1 -15 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor herbicide bespuitingen 
 

-20 
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Fungicide bespuitingen 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel fungiciden bespuitingen 

 
Datum eerste fungicidebespuiting  

 
 
Uitwerking matrix onderdeel datum eerste fungicidebespuiting 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Opbrengstklasse/Aantal 

bespuitingen 
 

10 +1 10 x +1 +10 

 
Aantal 

bespuitingen/Milieubelasting 
MBP 

 

15 0 15 x 0 0 

 
Opbrengstklasse/Milieubelasting 

MBP 
 

15 +1 15 x +1 +15 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor fungicide bespuitingen 
 

+25 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

Opbrengstklasse/Datum 15 -1 15 x -1 
 

-15 
 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor datum eerste fungicide 
bespuiting 

 
-15 

 



   

[Duurzame suikerbietenteelt] 
 

64 

 
MBP Insecticiden 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel MBP Insecticiden 

 
Mechanische onkruidbestrijding 

 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitkomst 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Milieubelasting/Energieverbruik 

middelen MJ 
 

15 0 15 x 0 0 

 
Opbrengstklasse/Milieubelasting 

MBP 
 

15 +2 15 x +2 +30 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor MBP Insecticiden 
 

+30 
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Uitwerking matrixen onderdeel mechanische onkruidbestrijding 

 
Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  
 

 
 

 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Gewicht 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Aantal mechanische 

onkruidbestrijdingen/Energieverbruik 
herbiciden (MJ) 

 

10 0 10 x 0 0 

 
Aantal mechanische 

onkruidbestrijdingen/Aantal 
herbicide bespuitingen  

 

10 +1 10 x +1 +10 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor mechanische onkruidbestrijding 
 

+10 
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Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  

Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score 
onderdeel 

Rekenregel Eindscore 

Herbicide 
bespuitingen 

-20 2 -20 x 2 -40 

Fungicide 
bespuitingen 

+25 2 +25 x 2 +50 

Datum eerste 
fungicide 

bespuiting 
+15 3 -15 x 3 -45 

MBP Insecticiden +30 3 +30 x 3 +90 

Mechanische 
onkruidbestrijding 

+10 2 +10 x 2 +20 

Definitieve score categorie gewasbescherming; +75 
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Stap 6:  
De totaalscore voor teler Biet Suiker in de categorie gewasbescherming is +75. De maximaal 
haalbare score voor deze categorie is +670. De duurzaamheidsgrens ligt op +335 punten 
(bovenste 25%). Teler Biet Suiker valt met een score van +75 hiermee in het neutrale gedeelte 
van de categorie gewasbescherming. 
 

 
 
Extra: 
Doordat de uitkomsten van de matrixen geen -2 bevatten, komt teler Biet Suiker voor de 
categorie gewasbescherming niet in aanmerking voor een of meerdere Unitips. 
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Oogst: 
Stap 2: 
Als de gegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten. 
 
Rooien 
y-as; Rooidatum September 
x-as; Tarrapercentage 7% 
 

 
 
y-as; Energieverbruik 4253 MJ 
x-as; Rooier  6 rijen 
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Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 

 
Rooien 

 
 
Uitwerking matrixen onderdeel rooien 

 
Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  

 
 
Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  
 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Gewicht 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Rooidatum/Tarrapercentage 

 
15 +2 15 x +2 +30 

 
Energieverbruik/Type rooier 

 
15 0 15 x 0 0 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor rooien 
 

+30 
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Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score 
onderdeel 

Rekenregel Eindscore 

Rooien +30 2 +30 x 2 +60 

Definitieve score categorie rooien; +60 

 
Stap 6:  
De totaalscore voor teler Biet Suiker in de categorie rooien is +60. De maximaal haalbare score 
voor deze categorie is +100. De duurzaamheidsgrens ligt op +50punten (bovenste 25%). Teler 
Biet Suiker valt met een score van +60 hiermee in het duurzame gedeelte van de categorie 
rooien. 
 

 
 
Extra: 
Doordat de uitkomsten van de matrixen geen -2 bevatten, komt teler Biet Suiker voor de 
categorie beregening niet in aanmerking voor een of meerdere Unitips. 
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Mechanisatie: 
Stap 2: 
Als de gegevens ingevoerd worden op de x- en y-as van de matrixen krijgen we de volgende 
uitkomsten. 
 
Hoofdgrondbewerking 
y-as; Energieverbruik MJ bewerkingen totaal 6200 MJ 
x-as; Welke bewerking    ploeg + vorenpakker 
 

 
Zaaibedbereiding 
y-as; Energieverbruik MJ bewerkingen totaal 200 MJ 
x-as; Aantal bewerkingen          1 
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Stap 3; 
De vervolgstap hierop is de uitkomsten uit de matrixen van stap 2 vermenigvuldigen met de 
opgestelde gewichten per matrix en deze scores per onderdeel bij elkaar op te tellen tot een 
totaalscore per onderdeel. De gewichten verschillen per matrix. 

 
Hoofdgrondbewerking 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel hoofdgrondbewerking 

 
Zaaibedbereiding 

 
 
Uitwerking matrix onderdeel zaaibedbereidingen 

 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Uitslag 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Energieverbruik 

bewerkingentotaal (MJ)/Welke 
bewerking 

 

10 +1 10 x +1 +10 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor hoofdgrondbewerking 
 

+10 
 

Matrix 
Gewicht 
matrix 

Gewicht 
Matrix 

Rekenregel Score matrix 

 
Energieverbruik 

zaaibedbereidingen totaal 
(MJ)/Aantal bewerkingen 

 

10 +2 10 x +2 +20 

Totaalscore op het gebied van duurzaamheid voor zaaibedbereiding 
 

+20 
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Stap 4; 
De volgende stap in de uitwerking is door de totaalscore van het onderdeel te vermenigvuldigen 
met de toegekende score per onderdeel.  

 

 
 
Stap 5; 
De uitkomst van de berekening bij stap 4 heet eindscore. Door de eindscores van de 
verschillende onderdelen binnen een categorie bij elkaar op te tellen, ontstaat er een definitieve 
score per categorie.  
 

Onderdeel 
Totaalscore 
(zie stap 4) 

Score 
onderdeel 

Rekenregel Eindscore 

Hoofdgrondbewerking +10 3 +10 x 3 +30 

Zaaibedbereiding +20 2 +20 x 2 +40 

Definitieve score categorie mechanisatie; +70 

 
Stap 6:  
De definitieve score voor teler Biet Suiker in de categorie mechanisatie is +70. De maximaal 
haalbare score voor deze categorie is +560. De duurzaamheidsgrens ligt op +280 punten 
(bovenste 25%). Teler Biet Suiker valt met een score van +70 hiermee in het neutrale gedeelte 
van de categorie mechanisatie. 
 

 
 
Extra: 
Doordat de uitkomsten van de matrixen geen -2 bevatten, komt teler Biet Suiker voor de 
categorie mechanisatie niet in aanmerking voor een of meerdere Unitips. 
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Bijlage 2:  Samenvattingen gesprekken CLM en IRS 

 

6.1 CLM donderdag 12 mei 2011 

Allereerst even een korte bedrijfsbeschrijving. CLM stimuleert synergie tussen landbouw en 
samenleving en werkt daarvoor samen met telers, burgers, belangenbehartigers en 
beleidsmakers. De expertise wordt ingezet voor onderzoek, advies, innovatie, 
beleidsondersteuning, procesbegeleiding en debat. CLM Onderzoek en Advies is een zelfstandig 
en onafhankelijk adviesbureau. Ze staan voor gezond voedsel, duurzame landbouw en een 
aantrekkelijk platteland met een mooi landschap, waar het goed wonen, werken en ontspannen 
is. Dit alles vereist creativiteit van burgers en ondernemers, en helder en stimulerend beleid van 
overheden. Het vereist ook kennis en nieuwe, praktisch uitvoerbare ideeën. CLM levert deze 
kennis op regionaal, nationaal en internationaal niveau. (www.clm.nl, 13-05-2011) 
 
In een gesprek met Peter Leendertse en Erna van der Wal werden de documenten van de door 
ons opgestelde matrixen en vervolgstap uitvoerig besproken. Allereerst werden de matrixen en 
vervolgstap door ons waar nodig toegelicht.  
 
Matrixen; 
Bij de eerste matrix onder het kopje ‘Aantal herbicide bespuitingen’ (zie figuur 12), werd de 
opmerking door Erna geplaatst dat het aantal bespuitingen niks zegt over de milieueffecten die 
op de x-as staat aangegeven. Verder straft de matrix van figuur12 de teler wel erg wanneer deze 
een LDS systeem toepast en door bijvoorbeeld bepaalde andere weersinvloeden een mindere 
opbrengst haalt.  
Daarom werd door Peter en Erna het idee geopperd om een matrix op te stellen waarbij de MBP 
uitgezet wordt tegen één uitgevoerde bespuiting. Zodoende worden telers die een LDS systeem 
toepassen (en ook nog eens middelen gebruiken met lage MBP) beloond. Ook zullen hierdoor 
andere telers gestimuleerd worden om middelen met lage MBP te gaan gebruiken. De vraag is 
dan wel of de 3e matrix bij het onderdeel aantal herbicidebespuitingen (de matrix waarin 
opbrengst weggezet is tegen MBP) nog zinvol is. Indien we de eerste matrix willen laten staan, 
kunnen we dit onderbouwen met het feit dat veel bespuitingen slecht voor het imago van de 
bietenteelt is, hoog energieverbruik etc. Maar dit is een afweging die wij zelf moeten maken. 

 
Figuur 122 Eerste matrix 'Aantal herbicide bespuitingen' 

 
 

http://www.clm.nl/
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Bij de tweede matrix (Energieproductie middelen MJ weggezet tegen MBP) moeten we ons 
afvragen of we dit nog wel zo laten staan omdat bij het kopje Energieproductie 
bestrijdingsmiddelen Herbiciden ook al de MBP tegen de energieproductie wordt uitgezet (zie 
figuur 13).  
 

 
Figuur 133 Tweede matrix 'Energieproducte bestrijdingsmiddelen herbiciden' 

 
 
Vervolgstap; 
Peter maakte terecht de opmerking dat het element stikstof in veel regio’s een belangrijk 
onderdeel is doordat het gehalte stikstof in het grondwater hoger is dan de toegestane 
ecologische waarden en wettelijke normen. Dit alles is ook terug te vinden in veel RIVM 
rapportages, die te vinden zijn op het internet. Daarom is het volgens Peter en Erna ook goed dat 
stikstof en fosfaat zo hoog gewaardeerd worden, alleen de bovengenoemde reden maakt de 
onderbouwing wat sterker.  
Voor het onderdeel fosfaat geldt hetzelfde. Fosfaat wordt in de toekomst steeds schaarser in 
gronden en op sommigen gronden is zelfs een groot fosfaat overschot dus vandaar dat de nu 
toegekende waardering ook voldoende is. Alleen de onderbouwing mag nog wel meer ‘body’ 
krijgen, maar dit gebeurd door bovengenoemde feiten. Het was goed volgens Peter en Erna dat 
er een onderbouwing bij was gevoegd. Dit omdat het nu voor anderen ook goed leesbaar is en de 
gedachte erachter. Er kan wel wat bedacht zijn maar als een ander niet snapt waarom degene 
hiertoe is gekomen, dan is het lastig te beoordelen. 
 
Voor het element Kalium werd door Peter en Erna de opmerking gemaakt, dit nog lager te 
waarderen (van waardering 2 een 1 maken) dan stikstof en fosfaat, of zelfs helemaal weglaten. 
Dit omdat kalium niet zulke grote invloed heeft op de opbrengst, wat de andere 2 elementen (N 
& P2O5) wel hebben. Ook is er geen kaliumoverschot of tekort in de grond en dus geen indirecte 
schade voor het milieu. Verder moeten we volgens Peter opletten dat wanneer je het element 
kalium te zwaar gaat waarderen ten opzichte van de andere 2 elementen, je de plank niet 
misslaat. Dit doordat kalium niet opbrengstbepalend is en slecht voor het milieu, maar wel bijna 
net zo zwaar als fosfaat en stikstof meegewogen word. 
 
In het onderdeel bodem kwam het idee van Erna naar voren om misschien een rooivruchten-
index weg te zetten tegen de maaivruchten-index op het bedrijf. Zodoende kunnen telers zien 
wat de optimale verhouding is en hier ook naar streven binnen het bedrijf. Hierdoor krijg je ook 
een betere acceptatie van telers voor bijvoorbeeld de onderdelen ‘aantal jaar bieten’ en 
‘voorvrucht’. Ook geeft deze index een betere weergave van de bodemstructuur. Verder geeft 
het toevoegen van deze index hele onderdeel bodem wat meer vorm. Als voorbeeld werd 
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aangehaald Stichting Veldleeuwerik. Hier passen ze ook deze index toe op de bedrijven, om het 
optimale bouwplan te kunnen bepalen.  
Het onderdeel ‘aantal jaar geen bieten’ kan eventueel naar het hoofdstuk gewasbescherming 
verhuizen omdat het meer met de ziektedruk te maken heeft aldus Erna.  
 
Bij het onderdeel beregening gaf Peter aan dat beregening niet alleen energie kost, maar ook 
water. Overmatig watergebruik is zeker niet duurzaam, ook nu niet bijvoorbeeld als je kijkt dat er 
al beregeningsverboden zijn afgegeven in de regio Brabant, aldus Peter. Hierdoor sta je nog 
sterker in je onderbouwing als je dan zegt dat je het onderdeel met een ‘3’ waardeert.  
Structuurschade bij het onderdeel rooien is een belangrijk punt omdat structuurschade enorm 
belangrijk is voor de bodem en het vervolg hiervan.  
 
Het onderdeel grondbewerking moet nog even goed naar gekeken worden aangezien je niet voor 
zaaien, oogsten, verzorging etc. dezelfde waardering kunt pakken aangezien je als teler er niet 
onderuit komt om deze handelingen te verrichten in de teelt.  
 
Tijdens de discussie over de eindbeoordeling gaven Peter en Erna aan dat het makkelijker is om 
per onderdeel (bodem, bemesting, gewasbescherming etc.) te bepalen of een teler nu duurzaam 
is of juist niet. Dit omdat telers dan voor zichzelf kunnen beslissen welke onderdelen ze wel en 
niet belangrijk vinden. Ook kunnen ze voor zichzelf bepalen welke onderdelen ze momenteel al 
aan werken (bijvoorbeeld het onderdeel gewasbescherming) en welke nog extra aandacht 
vragen. Als alle onderdelen samen zijn gevoegd,  vragen telers zich af waarom alles is 
samengevoegd en dan kunnen ze eventueel zeggen ‘Ja, maar met bijvoorbeeld beregening heb ik 
niks’.  
 
Al met al was het een enorm leerzaam en leuk gesprek waarbij we veel nieuwe 
aanknopingspunten hebben gevonden en opmerkingen waar we zeker wat mee kunnen. Wat het 
ook interessant maakte was dat er eens een andere instantie met een frisse blik naar onze 
manier van kwantificeren van onderdelen keek.  
 

6.2 IRS maandag 16 mei 2011 

Het gesprek ging tussen Jurgen Maassen, Bram Hanse en Toon Huijbregts aan de ene kant en 
Sjaak Kolff, Jos Raedts en Annemiek Hermus aan de andere kant. 
Het in 1930 opgerichte IRS is een initiatief van de Nederlandse suikerindustrie. Deze zat destijds 
verlegen om meer en betere bieten, die het rendement van de fabrieken konden verhogen. 
Gedegen onderzoek moest daartoe bijdragen. Inmiddels is het IRS uitgegroeid tot hét kennis- en 
onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. De kerntaken van deze 
onafhankelijke organisatie zijn onderzoek, voorlichting en professionele dienstverlening aan 
vooral de suikerindustrie en de bietentelers.  
De grondgedachte hierbij is altijd dezelfde gebleven: alleen een gezond gewas kan een rendabele 
teelt en verwerking van suikerbieten in de toekomst waarborgen. Een hogere productie en 
kwaliteit gaan hand in hand met een leefbaar milieu. 
 
Matrixen; 
Volgens het IRS zijn telers met schrale gronden bij het onderdeel N-gift totaal genoodzaakt een 
hoge stikstofgift te geven, maar worden op deze manier hiervoor afgestraft. Ons antwoord is 
hierop dat teveel kunstmest strooien per definitie niet duurzaam is, gezien de hoeveelheid aan 
energie die vrijkomt bij de productie van kunstmest. Dit is misschien op te lossen door telers die 
meer dan 75 ton bieten oogsten, 25 kg extra stikstof toe te kennen door de hogere opbrengst. 
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Met de vraag van het IRS of de gegevens representatief zijn, kan volmondig ‘ja’ op geantwoord 
worden omdat er gerekend wordt met de gegevens die afkomstig zijn uit het programma Unitip® 
online. Er is geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de gegevens maar dit is ook 
niet nodig omdat anders aan het vertrouwen van de telers word geschaad. 
 
Het onderdeel PW-getal en P2O5 gift totaal kan wel onder P2O5 gift totaal geplakt worden, dit 
omdat beide onderdelen veel samenhang vertonen aldus het IRS. 
 
Bij beregening (zie figuur 13), wordt als tip aangegeven dat bij het onderdeel ‘aantal keren 
beregend’ op de x-as, het getal 2 (neutraal) te veranderen in 1. Zodoende zit je ook goed met de 
klei-telers als deze beregenen voor opkomst. Om de gehele matrix weer kloppend te krijgen 
wordt de schaalverdeling <1-1- 1>. 

 
Figuur 14 Matrix beregening 

 
De eerste matrix in het onderdeel beregening waarin watergift centraal staat, is het misschien 
verstandig hier nog eens goed naar te kijken. Volgens het IRS verdampt tijdens een 
beregeningsbeurt altijd een gedeelte van het water, of de giften nu 20 of 40 mm zijn en zijn 
giften van 40 mm net zo duurzaam als 2x 20 mm. Indien een teler 2 keer 20 mm geeft is hij meer 
energie kwijt als één keer 40 mm geven. Wel is het goed dat beregening zwaar meeteld omdat 
het enorm energieverslindend is. Als laatste geeft het IRS mee om misschien in het begin van 
Unitip® te vragen naar het kw/h of ltr diesel/ha dan kan het energieverbruik beter ingeschat 
worden. Om nog even in het energieverbruik te blijven, het is ook goed om de term 
energieverbruik overal te gebruiken in plaats van energieproductie middelen. 
 
Niet alleen voor aantal herbicidebespuitingen maar ook voor alle andere matrixen waar op de x 
of y-as ‘opbrengsteffect’ wordt gebruikt werd aangegeven deze naam te veranderen in 
‘opbrengstklasse‘ omdat dit duidelijker is voor anderen en opbrengsteffect is ook moeilijk te 
meten.  
Verder worden telers die een LDS-systeem toepassen niet beloond in de eerste matrix, dit kan 
aangepast worden door de verdeling in de matrix te veranderen. Verder zegt het kopje 
‘milieueffecten’ op de y-as niks over het aantal bespuitingen. Dit zou veranderd moeten worden 
in bijvoorbeeld energieverbruik. De tweede matrix moet op de x-as ‘energieproductie middelen 
MJ’ aangevuld worden met /kg product.  
Wanneer de schaalverdeling met betrekking tot MPB, energieverbruik bij alle grafieken hetzelfde 
is, is dit overzichtelijker en goed te onderscheiden wanneer er dubbele matrixen in staan. Dit 
geldt overigens voor het hele onderdeel gewasbescherming. Om zaken als energieproductie en 
MBP middelen niet dubbel te waarderen gaf het IRS aan om een juiste combinatie te vinden 
tussen MBP, Energieproductie en het aantal bespuitingen. Dit is mogelijk door misschien enkele 
matrixen of onderdelen geheel te schrappen om overlap te voorkomen. 
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Bij het onderdeel aantal fungicide bespuitingen is het getal 0 niet meegenomen in de matrixen en 
grafieken. Dit omdat er ook telers zijn die 0 bespuitingen uitvoeren, wat natuurlijk super 
duurzaam is.  
Het onderdeel ‘datum eerste fungicidebespuiting’ is volgens het IRS enorm belangrijk als het gaat 
om het bepalen van duurzaamheid. Het IRS zou graag zien dat het woord ‘alarmsysteem’ 
veranderd werd in waarschuwingssysteem. Dit omdat het systeem een waarschuwing aan telers 
uitbrengt waarin staat dat ze moeten kijken of een bespuiting nodig is omdat er een kans bestaat 
dat er een schimmelaantasting in de bieten aanwezig is en de weersomstandigheden momenteel 
enorm gunstig zijn voor de groei en ontwikkeling van de schimmel.  
In de grafiek (zie figuur 15) zijn de maanden april en mei ook meegenomen. Dit is waarschijnlijk 
te verklaren door het kleine beetje fungicide wat op het bietenzaad aanwezig is.  

 
Figuur 15 Grafiek onderdeel ‘Datum eerste fungicide bespuiting’ 

 
Bij MBP insecticiden zijn de gebruikte insecticiden bij pillenzaad niet meegerekend maar dit moet 
wel aldus het IRS. Dit moet worden meegenomen in de weging omdat je anders het gebruik van 
speciaal pillenzaad moeilijk kunt verkopen aan telers. Een idee misschien is om in Unitip de teler 
de keuze te geven om in te vullen of er gebruik is gemaakt van speciaal pillenzaad of standaard 
zaad. Een logisch gevolg indien pillenzaad wordt meegerekend is dat telers die een hoog 
insecticidengebruik hebben speciaal pillenzaad hadden moeten gebruiken, indien dat niet 
gebeurd is. Telers die het advies van het IRS opvolgen om in de aangewezen regio’s waar speciaal 
pillenzaad aanbevolen wordt, gebruik te maken van speciaal pillenzaad als duurzaam te 
profileren en telers die dit advies negeren een verbeterpunt toe te kennen. Als algemene 
opmerking werd meegegeven dat de polynoom in de grafiek overbodig is omdat de staafdiagram 
zo duidelijk genoeg is. 
 
Structuurschade tijdens het rooien is enorm belangrijk en ook op het gebied van duurzaamheid 
aldus het IRS. Hoe later een teler zijn bieten rooit, hoe groter de kans op eventuele 
structuurschade. Vaak is structuurschade te relateren aan de rooidatum dus het is een idee om 
structuurschade (zie y-as figuur 3) te veranderen in rooidatum. Verder zijn niet 6 en 12 rijen 
duurzaam, maar 9 en 12. Dit geldt ook voor de andere matrix.  
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Figuur 15 Eerste matrix 'Rooien' 

 
Voor mechanische onkruidbestrijding zijn volgens het IRS maar weinig telers die de spuit laten 
staan en mechanisch het onkruid gaan bestrijden. Meestal zijn dit de telers die of te laat zijn 
begonnen met spuiten of als aanvullende handeling omdat met alleen bespuitingen het onkruid 
niet onder controle gehouden kan worden. Ook gaven ze aan dat het verstandig is om de eerste 
matrixen weg te laten omdat zoals al eerder aangegeven, het inzetten van een mechanische 
onkruidbestrijding vaak geen reductie in middelengebruik tot gevolg heeft. Het IRS geeft aan dat 
de duurzame gedachten van het inzetten van een mechanische onkruidbestrijding alleen kan 
worden gebruikt indien dit blijkt uit de data die afkomstig is uit Unitip®. 
 
Bij veel zaken (mechanische onkruidbestrijding is er een voorbeeld van) is het verstandig om er 
voor jezelf een kaartje met alle 7 IRS gebieden van Nederland achter de houden om te bekijken 
of het uitvoeren van een bepaalde handling per regio ook duurzaam is. Regiobenadering is beter 
dan landelijk. Dit gebeurd momenteel ook doordat alles zal worden uitgewerkt voor de 7 IRS 
gebieden. 
 
Groenbemesters zijn enorm belangrijk voor bodemstructuur etc., vandaar dat deze ook 
losgekoppeld moeten worden en een eigen matrix krijgen in het onderdeel voorvrucht. IRS gaf als 
voorbeeld aan om het inzetten van de groenbemesters gras en rogge als neutraal te beoordelen, 
het niet inzetten van een groenbemester als verbeterpunt en het gebruik van overige 
groenbemesters als duurzaam. 

 
Figuur 16 Matrix 'Voorvrucht' 

De eerste kolom in de matrix (zie figuur 17) zal ook aangepast moeten worden omdat 
groenbemesters losgekoppeld word. Hiervoor in de plaats komen maaivruchten en gewassen als 
tulpen en vroeg pootgoed omdat er na deze gewassen nog vaak een groenbemester geteeld kan 
worden.  
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Om het onderdeel koolzure kalk compleet te maken zal er nog een extra matrix en grafiek over 
de pH bijgevoegd moeten worden. Dit omdat de pH van enorm groot belang is binnen de 
bietenteelt. 
Het onderdeel mechanisatie moet nog even goed naar gekeken worden en hiervoor ook nog 
enkele matrixen opgesteld worden om alles goed te kunnen onderbouwen. 
 
Vervolgstap; 
Om geen verwarring te krijgen tussen beide waarderingen is het misschien handig om waardering 
onderdeel ‘score onderdeel’ te noemen en waardering matrix ‘gewicht matrix’. Volgens het IRS is 
het wel mogelijk om voor 100% dierlijk te bemesten, indien de gehaltes voorafgaand bekend zijn. 
Daarom even de onderbouwing bij het onderdeel N-gift totaal aanpassen. 
Het IRS is van mening dat fosfaat niet van invloed is op de opbrengst en dit ook weggehaald moet 
worden bij de onderbouwing. Te weinig fosfaat werkt negatief op de groei van de biet, maar te 
veel heeft geen invloed (onderbouwing eerste matrix).  
Bij fosfaat, stikstof en kali is er een matrix die het gehalte kunstmest uitzet tegen organische 
mest. Het is natuurlijk duurzamer om organische mest te gebruiken alleen het voordeel van 
kunstmest is wel dat een teler de gehaltes zelf kan kiezen. Indien de teler organische mest 
gebruikt zit er automatisch kali bij wat niet direct een meerwaarde is voor de biet. 
Net als bij de matrixen komt hier de opmerking om het onderdeel Pw-getal en P2O5 gift totaal te 
verplaatsen naar P2O5 gift totaal, anders wordt het onderdeel P2O5 gift totaal 2 keer 
gewaardeerd. 
Koolzure kalk is volgens het IRS net zo belangrijk als organische stof want indien het gehalte 
koolzure kalk in de bodem niet in orde is dan krijgt de biet problemen. Bij veel probleempercelen 
komt bij het IRS vaak een te lage pH uit de bus. Vandaar dat de waardering van het onderdeel 
koolzure kalk ook een ‘2’ verdiend, net als organische stof. 
Aantal jaar geen bieten, mist bij de onderbouwing van de matrix dat er bij krappe vruchtrotaties 
niet per definitie meer gespoten dient te worden maar meer kans op resistentievorming is en dit 
afhankelijk is van de ziekten of plagen die aanwezig zijn in het perceel. 
 
Bij het onderdeel gewasbescherming ontbreekt datum eerste fungicidebespuiting en de 
onderbouwing bij mechanische onkruidbestrijding, wat enorm belangrijk is als het gaat om het 
bepalen van duurzaamheid. Het moment van het uitvoeren van een bespuiting is enorm 
belangrijk. Indien de gegevens voor datum eerste herbicidebespuiting beschikbaar zijn, deze ook 
gebruiken.  
Voor het onderdeel rooien is de weging van ‘2’ momenteel te hoog aldus het IRS. Dit omdat de 
teler hier weinig invloed op heeft ten opzichte van alle andere onderdelen. Het laatste puntje is 
dat het onderdeel grondbewerkingen moet worden veranderd in bewerkingen. Dit 
correspondeert beter met de inhoud. 
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