
Werkblad over akkerbouw

De suikerbiet

voor 
groep 
5 en 6
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Opdracht: Van zaad tot biet
Een suikerbietenplant groeit uit een 
zaadje. De akkerbouwer zaait dat in maart 
of april. In de zomermaanden maakt de 
plant suiker en slaat die op in de wortel. 
Die dikke wortel is de biet. Suiker is 
reservevoedsel. De plant heeft dat nodig 
om de winter door te komen. Na de winter 
groeit uit de bietenplant een stengel. Daar 
vormt zich na de bloei het zaad. Doordat de 
akkerbouwer de biet voor de winter oogst, 
zit er veel suiker in de biet. 

Behalve de suikerbiet, zijn er ook andere planten met 
een biet. Ken jij een groente met het woord ‘biet’ in de 
naam? Schrijf hem hier op:

Opdracht: Machines van de bietenteler
Suikerbieten worden gezaaid in het voorjaar: tussen 
half maart en eind april. Ze worden geoogst tussen 
half september en begin december. Die oogsttijd wordt 
de bietencampagne genoemd. De akkerbouwer heeft 
voor de teelt van bieten heel wat machines nodig. 

De zaaimachine zaait het bietenzaad precies op de 
juiste afstand. Het zaad is ‘verpakt’ in een pilletje.

De bietenrooier is een oogstmachine. Hij snijdt het 
blad van de suikerbiet en haalt hem uit de grond. Een 
vrachtwagen brengt ze later naar de suikerfabriek.

Met de schoffelmachine haalt de akkerbouwer het 
onkruid tussen de bietenplantjes weg.

De spuit gebruikt hij om zijn bietenplanten te 
beschermen tegen besmettelijke plantenziekten.

De kunstmeststrooier gebruikt de akkerbouwer om 
de bietenplanten extra voedingsstoffen te geven, zodat 
ze goed groeien en veel suiker maken.

Hieronder zie je machi-
nes die de akkerbouwer 
nodig heeft om bieten te 
telen. Weet jij hoe elke 
machine heet? Zet de 
naam erbij.

In de 
zomermaanden 
maakt de plant 
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die op in de 
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Opdracht: Suikerwerk
Hieronder staan woorden die met de bietenteelt te 
maken hebben. Zet jij ze in de goede volgorde in deze 
puzzelbiet? Als je het goed doet, lees je van boven naar 
beneden een woord van zes letters. Dat woord is:

 
De woorden die je in de puzzel moet zetten zijn:

Opdracht: Bietsuiker
Behalve uit de suikerbiet, wordt suiker ook gewonnen 
uit suikerriet. Dat groeit niet in Nederland, wel in 
warmere landen als Brazilië en Cuba. Waar gebruiken 
jullie thuis suiker voor? Schrijf het hier op

Opdracht: Suiker zit in…?
Van bietsuiker wordt onder andere schenkstroop 
gemaakt. Ook in appelstroop en frisdrank zit bietsuiker. 
Weet jij nog meer producten waar suiker in zit? Schrijf 
ze hier op
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Hopen bieten
In de herfst en winter zie je langs akkers en bij 
boerderijen vaak een bietenhoop liggen. Dat zijn 
suikerbieten die nog naar de suikerfabriek moeten. 
Als het heel hard vriest, dekt de akkerbouwer de 
bietenhoop af met stro en een afdekzeil om de bieten 
te beschermen tegen de kou.

De fabriek kan niet alle bieten tegelijk verwerken. 
Daarvoor zijn het er te veel. De suikerfabriek verwerkt 
de bieten vanaf half september. Dan begint ‘de 
campagne’. Pas half januari zijn de laatste bieten aan 
de beurt. Daarna ligt de fabriek acht maanden stil.
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