
                                                          

 

 

Persbericht        8 oktober 2010 

 

Suiker Unie stimuleert telers nog duurzamer te produceren 
Al 25 jaar is de Agrarische Dienst van Suiker Unie actief met het teeltregistratie- en 

evaluatieprogramma Unitip*. Onder Unitip draait TeeltCentraal en Agrovision’s*. Een online 

programma voor de agribusiness. 

 

Suiker Unie heeft Agrovision gevraagd Unitip uit te breiden met enkele unieke 

vergelijkmogelijkheden, gericht op het duurzaam produceren van suikerbieten. De nieuwe 

rapportage in Unitip zal begin november voor alle telers beschikbaar zijn. 

 

Suiker Unie speelt hierbij in op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en past dit 

onder andere in Unitip toe. Zo is het mogelijk om het energiegebruik en dus de C02-uitstoot te 

vergelijken voor verschillende teelthandelingen. Wat is gunstiger? Een bespuiting met een bepaald 

herbicide of een mechanische onkruidbestrijding? Hoeveel energiegebruik is gemoeid met het 

gebruik van een bepaald middel? Unitip heeft het antwoord. De bietenteler krijgt volledig inzicht in 

het energiegebruik en milieubelasting per ton geproduceerde suiker. De gegevens kunnen in een 

benchmark worden vergeleken met collega bietentelers uit de regio. 

 

Een projectgroep van HAS Den Bosch, bestaande uit 6 studenten, heeft in opdracht van Suiker Unie 

aan analyse gemaakt van de teelthandelingen in suikerbieten. Deze analyse vormt de basis voor de 

nieuwe module duurzaamheid in Unitip. Er is gebruikgemaakt van rekenregels uit de 

Energieboerderij* voor energiegebruik op het gebied van de mechanisatie en grondbewerking, 

gewasbescherming, bemesting en beregening. De milieubelasting wordt met gegevens uit de 

milieumeetlat* op perceelniveau berekend. Verschillende teelthandelingen zijn beoordeeld op 

duurzaamheid, welke worden vertaald in een duurzaamheid waardering. 

 

Telers kunnen van elkaar leren door in Unitip gegevens met elkaar te vergelijken. Aan de hand van 

een jaarlijkse enquête wordt naar verbanden gezocht tussen teelthandelingen en de opbrengst- en 

kwaliteitsgegevens. Dat kan online, maar wordt ook in telerbijeenkomsten besproken met de nadruk 

op ‘het leren van elkaar’. Zo kunnen duurzame ontwikkelingen sneller en beter met elkaar gedeeld 

en toegepast worden. 

 

De perceel specifieke teeltregistratie in Unitip wordt mede gefinancierd uit het Programma Precisie 

Landbouw (PPL)*. PPL is een programma waarin het landbouwbedrijfsleven en het Ministerie van 

LNV investeren in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, 

bemesting en gewasbescherming.  

 

Voor meer informatie over dit persbericht: 

Pieter Brooijmans, Manager Agrarische Dienst Centraal Suiker Unie, 

pieter.brooijmans@suikerunie.com; 0653505411 

 

Voor meer informatie over het Programma Precisie Landbouw: 

Margreet Jongema, Projecten LTO Noord, mjongema@projectenltonoord.nl; 088 888 66 77                                              

 

* www.agrovision.nl  ;  www.unitip.nl  ; www.energieboerderij.nl  ; www.milieumeetlat.nl ; 

www.pplnl.nl  


