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Opbrengst stijgt in ieder segment

Groei aandeel resistente rassen
1996 - 2017

Bron: Bietenstatistiek.nl
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De nieuwe rassenlijst

 8 nieuwe rassen

 in elk segment nieuw ras met 

aanvullende rhizomanieresistentie

Bietencysteaaltjes

Rhi+ :   Aanvullende rhizomanieresistentie

Ras :   Nieuw op rassenlijst 2018
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Bietencysteaaltjesresistente rassen

 bij een aantoonbare besmetting al rendabel

 opbrengst zonder besmetting vergelijkbaar 
met rhizomanierassen

 kosten resistent zaad hoger

Rhizoctonia

Rhi+ :  Aanvullende rhizomanieresistentie

BCA :  Bietencysteaaltjesresistent

Ras :  Nieuw op rassenlijst 2018
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Rhizoctonia

 kies bij verwachte hoge druk een ras met lage 
ziekte-index

 resistentie is partieel; rot kan bij alle resistente   
rassen voorkomen 

 kiemplant niet beschermd

 aanvullende maatregelen: 

goede bodemstructuur, pH

en de juiste voorvrucht

Geen rhizoctonia en 
geen bietencysteaaltjes

Rhi+ :  Aanvullende rhizomanieresistentie

BCA :  Bietencysteaaltjesresistent

Ras :  Nieuw op rassenlijst 2018
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Aanvullende rhizomanieresistentie

 rhizomanievarianten (zoals AYPR) komen op 
steeds meer percelen voor

 in elke categorie zijn rassen                            
met aanvullende rhizomanie-
resistentie te verkrijgen

 keuze is toegenomen

Handig om te weten

 Zaadbrochure en Rassenbulletin 
samengevoegd: Brochure Suikerbietenzaad

 nieuwe bestelprocedure Suiker Unie geeft vanaf 
augustus 2018 perceelsspecifiek rasadvies

 enkele nieuwe en tweedejaars rassen beperkt 
beschikbaar
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Advies bij rassenkeuze

1. kies de benodigde resistentie

2. kies voor de hoogste financiële opbrengst

3. kijk voor verder advies op: 

www.irs.nl/rassen
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