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en partij mag bij levering niet 

meer dan 10% bieten met rot 

bevatten. Het is beter om een 

partij waar rotte bieten inzitten 

niet te bewaren, maar zo vroeg mogelijk 

leveren. Wortelrot door rhizoctonia, vio-

letwortelrot, stengelaaltjes en pleospora 

(phoma) kan verder gaan in de bewaring. 

Herkenning in het veld is echter vaak 

lastig. Pas wanneer vrijwel de hele wortel 

rot is, gaat het loof geel verkleuren en 

verwelken. Bieten in de buurt van ver-

kleurde of verwelkte bieten met ogen-

schijnlijk gezond loof (en kop) hebben 

vaak al aantasting op de wortel.

Rhizoctonia
Wortelrot door rhizoctonia kan ook 

optreden in rhizoctoniaresistente rassen. 

Dit komt omdat deze rassen niet volledig 

resistent zijn. Bij een hoge rhizoctonia-

druk en/of een slechte bodemstructuur, 

eventueel in combinatie met een lagere 

pH, zal er alsnog rot op treden. Hierbij is 

het aandeel rotte bieten in een resis-

tent ras wel vele malen lager dan in een 

vatbaar ras. 

Aphanomyces
Aantasting door aphanomyces wordt 

sterk bevorderd door een vochtige 

bodem bij bodemtemperaturen boven de 

10°C. Ook een lage pH (pH <6) bevor-

dert de aantasting sterk. Daarnaast is de 

ziektedruk hoger op percelen met een 

krappe (1 op 3 of nauwer) rotatie bieten 

en met een slechte bodemstructuur. 

Doordat de schimmel de wortel van 

buiten naar binnen aantast en het weef-

sel snel verteert wordt de wortel snel 

dunner, staan de bieten los in de grond 

en kan er bij het rooien forse puntbreuk 

optreden.

Bij de oogst van suikerbieten kan wortelrot als onaangename verrassing tevoorschijn komen 

omdat de kop en het loof bij rotte suikerbieten het langste gezond blijven. Wortelrot kan 

onder meer veroorzaakt worden door rhizoctonia, violetwortelrot, stengelaaltjes, 

aphanomyces en pleospora (phoma).

HERKEN DE DIVERSE  
OORZAKEN VAN WORTELROT

Rhizoctoniawortelrot begint met kleine, zwarte ingezonken vlekjes op het ondergrondse deel 
van de wortel (tweede biet van links)
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Aantasting door aphanomyces heeft een opmer-
kelijk droge aanblik. De schimmel tast de biet van 
buiten naar binnen aan. Ook de lichtbruine schur-
ftplekken worden door aphanomyces veroorzaakt.

Violetwortelrot
Bij violetwortelrot hebben de bieten 

een paarse gloed na aantasting door 

de bodemschimmel (Helicobasidium 

purpureum). Deze schimmel kan lang 

overleven in de grond met name in plek-

ken met een verdichte bodem en een 

slechte structuur. Op de wortel ontstaan 

oppervlakkige plekken met een paarse, 

viltachtige laag. Onder deze plekken 

gaan de bieten meer of minder rotten. 

Deze symptomen vallen in het veld niet 

snel op. Aan de hoop is het veel dui-

delijker te zien. Violetwortelrot heeft 

veel waardplanten, waaronder distels, 

wortelen en aardappelen. Het verbeteren 

van de structuur, een ruimer bouwplan 

(1 op 4 bieten of ruimer) en een goede 

bestrijding van de distels in alle gewassen 

kan helpen om de schade te beperken. 

Pleospora/phoma
Bij kop- en wortelrot door pleospora 

(voorheen phoma) wordt de bovenkant 

van de biet aangetast. Het aangetaste 

weefsel wordt donker, bruin-zwart van 

kleur soms met scheurtjes en of wit 

schimmelpluis. Meestal is tot de oogst 

de aantasting alleen in de buitenste laag 

van de biet te vinden. In sommige geval-

len zet het rot echter door en tast het 

de hele wortel aan. Heel opvallend is de 

sterke geur van de rotte bieten. Wortelrot 

door pleospora kan makkelijk verward 

worden met wortelrot veroorzaakt door 

stengelaaltjes.

Stengelaaltjes
De aantasting door stengelaaltjes veroor-

zaakt eind september, begin oktober rot. 

Het rot trekt vanuit de kop naar beneden 

en de bieten hebben een sterke azijn-

achtige geur. Bij een beginaantasting zijn 

kurkachtige plekjes net onder de schil 

zichtbaar. Het advies is om een perceel 

waarvan bekend is dat er stengelaaltjes 

voorkomen in de vroeglevering te rooien 

en snel te leveren. 

 

Bij een beginaantasting door stengelaaltjes zijn 
kurkachtige plekjes net onder de schil zichtbaar

Zelf herkennen?
Voor de herkenning van de verschillende 

soorten wortelrot in suikerbieten is een 

interactieve video gemaakt, die te vinden 

is op www.irs.nl/interactievevideos.
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Violetwortelrot ontstaat als oppervlakkige plekken 
met een paarse, viltachtige laag. Na het schoon-
maken van de biet is de paarsverkleuring binnen 1 
à 2 dagen te zien.

Het door pleospora (phoma) aangetaste weefsel 
wordt donker, bruin-zwart van kleur soms met 
scheurtjes en of wit schimmelpluis
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