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om een extreem hoge ziektedruk, waardoor 
de resistentie simpelweg niet toereikend is. 
Maar we vinden steeds vaker een agressieve 
rhizomanievariant waarop de huidige 
resistenties geen vat hebben. Dat wijst op 
resistentiedoorbraak.” 
Van het rhizomanievirus bestaan verschillende 
typen. Tot voor kort werden in Nederland 
alleen het A- en B-type onderscheiden. De 
agressieve variant waar Hanse op doelt, is een 
variant van het A-type en heet AYPR. Tot en 
met 2010 zijn er bij het IRS vijftig percelen 
gemeld waarop de aanwezigheid van deze 
agressieve variant kon worden aangetoond. 
Hanse: „In 2004 ging dat nog om één perceel, 
in 2005 was dat een handjevol, en dit jaar 
hebben we al 35 monsters binnen. Vandaar dat 
we nu aandacht vragen voor het probleem.” 
De gevolgen van een aantasting zijn 
vergelijkbaar met de andere typen 
rhizomanie. De wortelopbrengst kan 20 
procent lager uitvallen. Daarnaast is het 
suikerpercentage van aangetaste bieten zo’n 
twee tot drie procentpunten lager en zakt de 
winbaarheid met ongeveer een punt, vooral 
als gevolg van een hoger natriumgehalte. Ook 
het tarracijfer stijgt vanwege de baardgroei.

Omvang onduidelijk
De omvang van het probleem is nog 
niet duidelijk. De meeste meldingen van 
suikerbieten met symptomen komen tot 
nu toe uit Flevoland, maar het AYPR-
type is ook in de andere kleigebieden van 
Nederland aangetroffen: in het zuidwesten, 
in het Oldambt, op de rivierklei en op 
de löss is deze variant in grondmonsters 
aangetroffen. Vanwege de grote spreiding is 
het aannemelijk dat het agressieve type zich 
op meerdere plekken tegelijk heeft weten te 
ontwikkelen. „Maar het kan ook zijn dat het 
zich vanuit één plek heeft verspreid. In dat 
geval moet het AYPR-type al minstens twintig 
jaar actief zijn”, zegt Hanse.
Dit seizoen hopen Suiker Unie en IRS meer 

zicht te krijgen op de omvang van het 
probleem. Zij roepen telers op om alert te 
zijn op de verschijnselen van rhizomanie. Als 
het aandeel blinkers oploopt tot meer dan 
vijf procent, of als er veel aangetaste planten 
bij elkaar staan, is het raadzaam om de 
buitendienst van Suiker Unie erbij te roepen. 
Die kunnen verdacht materiaal opsturen naar 
het IRS voor een diagnose.
Het IRS bemonstert ook grond op haar 
proefvelden door heel Nederland. Eerst 
doet zij een zwart/wit-toets om te kijken 
of de ziekte aanwezig is. Dan volgt een 
typebepaling, om te kijken om welke variant 
het gaat. Daarna volgt een verdunningsreeks 
om de mate van besmetting vast te stellen. 
Hanse: „Op sommige percelen kunnen wij het 
AYPR-type wel aantonen, maar zijn er geen 
symptomen in het veld. Het kan echter zo zijn 
dat wanneer je vijf jaar later op hetzelfde 
perceel terugkomt, de aantasting ineens fors 
hoger is, omdat hij zich ook in een resistent 
ras kan vermeerderen. Als je een plekje van 
tien vierkante meter negeert, dan kan dat 
over vijf jaar een hele strook zijn.”

Dubbele resistenties
In Frankrijk en Engeland kregen bietentelers 
al eerder te maken met agressieve 
rhizomanievarianten. Veredelaars zijn 
daarom al langer bezig om te kijken of 
ze een antwoord kunnen vinden op de 
mogelijke resistentiedoorbraak. Berusten 
de resistenties in het huidige rassenpakket 
nog op één gen, in de nieuwste rassen wordt 
gebruik gemaakt van twee resistentiegenen. 
Deze dubbele rhizomanieresistentie is beter 
bestand tegen het AYPR-type. Maar ook 
de huidige rassen hebben verschillende 
resistentiekarakteristieken. Bij het IRS loopt 
momenteel een proef die deze verschillen 
inzichtelijk moet maken. Alle kwekers hebben 
hiervoor materiaal aangeleverd, ook van 
de nieuwe typen resistenties. Deze winter 
worden de uitkomsten verwacht.

Rijst de vraag: hoe lang duurt het voordat 
de rassen met dubbele resistenties op de 
markt zijn? SESVanderHave verkoopt sinds 
dit jaar in Engeland het ras Magistral, dat 
beschikt over de ‘tandemresistentie’, zoals 
de veredelaar dit noemt. In Nederland heeft 
SESVanderHave nog geen rassen met de 
dubbele resistentie aangemeld voor het 
cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. „Maar 
gezien het oplopende aantal meldingen, gaat 
een dergelijk tandemras volgend jaar zeker 
meelopen in de proeven voor de rassenlijst”, 
zegt verkoopleider Piet van Voorden van 
SESVanderHave. 
Veredelaar KWS is een stapje verder. 
Het bedrijf heeft zelfs al een ras op de 
Nederlandse markt dat over de dubbele 
resistentie beschikt: Isabella. Dit ras is echter 
bedoeld voor lichte grond die besmet is met 
rhizoctonia. Rhizomanie vormt op lichte 
gronden geen groot probleem. Voor seizoen 
2012 hoopt KWS echter het eerste ras met 
dubbele resistentie te kunnen aanbieden voor 
kleigronden. Dit ras, Sandra, zal te herkennen 
zijn aan het handelsmerk Rz2.0, zoals KWS 
de dubbele resistentie noemt. Verkoopleider 
Marcel Arts van KWS: „De resistentie is al 
in heel Europa getest, dus wij weten dat 
hij sterk is. Maar of hij goed genoeg is om 
de agressieve variant blijvend de kop in te 
drukken, moeten we afwachten.”
Zoals met iedere nieuwe resistentie, duurt 
het even voordat de nieuwe rassen kunnen 
meedraaien in de top. Om dezelfde reden 
laten ook gecombineerde resistenties, 
zoals de dubbele rhizomanieresistentie met 
aaltjesresistentie, nog even op zich wachten. 
Die verwacht Arts op zijn vroegst in 2015. 
„Of een ras met dubbele resistentie tegen 
rhizomanie nu al interessant is voor een teler, 
hangt sterk af van de besmettingsgraad. 
Het lijkt erop dat de besmettingen nu nog 
klein zijn. Maar het kan ook zijn dat een 
rhizomaniebesmetting je standaard tien 
procent opbrengst kost, zonder dat je er erg 
in hebt.” 

Agressieve variant duikt steeds vaker op

Resistentie rhizomanie 
lijkt doorbroken
Bietenrassen zonder resistentie tegen rhizomanie zijn al jaren niet meer 

te koop. Het leek er dan ook op dat het virus weinig kans meer zou 

maken. Leek, want steeds vaker krijgt het IRS meldingen binnen van een 

agressieve variant die zich weinig aantrekt van de huidige resistenties. 

Halverwege de zomer deed het IRS een 
persbericht de deur uit met de mededeling 
dat zij steeds vaker monsters toegestuurd 
krijgt uit bietengewassen die duidelijke 
verschijnselen van rhizomanie vertonen. Het 
gaat dan niet om een paar ‘blinkers’, zoals de 
aangetaste planten met hun kenmerkende 

bleekgele bladeren worden genoemd.
Op een besmet perceel is het normaal dat er, 
ondanks het gebruik van resistente rassen, 
een klein percentage planten toch wordt 
aangetast. Omdat de biet een kruisbestuiver 
is, zullen er namelijk altijd planten zijn die het 
resistentie-gen niet hebben meegekregen. 

Als er echter meer dan twee procent blinkers 
voorkomen, is dat verdacht, zeker als ze niet 
verspreid over het perceel voorkomen maar 
pleksgewijs of in stroken. In dat geval moet er 
meer aan de hand zijn.
Er zijn dan twee opties, volgens IRS-
teeltspecialist Bram Hanse: „Het kan gaan 

Rhizomanie in het kort
Rhizomanie is een virusziekte die wordt over-
gebracht door de bodemschimmel Polymyxa 
betae. De ziekte uit zich in een sterke groei van 
de zijwortels, de zogenaamde baardgroei. De 
penwortel is vaak ingesnoerd en bij het doorsnij-
den zijn de vaatbundels bruin. Door de verande-
ringen in de plant, krijgen de bladeren langere 
bladstelen, een steilere stand en een bleekgele 
kleur. Deze planten worden daarom ‘blinkers’ 
genoemd.
Van het rhizomanievirus bestaan verschillende 

typen. In Nederland werd lange tijd alleen onder-
scheid gemaakt tussen type A en B. Binnen het 
A-type bestaan echter verschillende varianten, 
waarvan de agressieve variant AYPR zich nu ook 
in de huidige generatie resistente rassen blijkt 
te kunnen vermeerderen. Rhizomanie kan op 
alle grondsoorten voorkomen, maar voelt zich 
het beste thuis op de wat zwaardere gronden 
vanwege de aanwezigheid van voldoende vocht. 
Het rhizomanievirus kan in de rustorganen van de 
schimmel minstens vijftien jaar overleven.

Aantasting door 
rhizomanie uit zich 
in zogenaamde 
‘blinkers’; planten 
met een bleekgele 
kleur. Op een besmet 
perceel is een aantal 
tot twee procent 
blinkers vrij normaal. 
Zijn het er beduidend 
meer, of staan ze in 
plekken bijeen, dan is 
er vermoedelijk sprake 
van de agressieve 
rhizomanievariant 
AYPR.

Kenmerkend voor 
rhizomanie is de 
insnoering van de 
wortel met daaronder 
sterke vertakkingen 
of baardgroei. Bij 
het doorsnijden van 
de biet zie je bruine 
vaatbundels.


