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Voorop in de keuze staat de juiste resi-
stentie. Een teler gebruikt een ras 
dat alleen een rhizomanieresistentie 

heeft of, als dat nodig is op het betreffende 
perceel, een ras met daarbovenop een rhi-
zoctoniaresistentie of een resistentie tegen 
bietencysteaaltjes. Zitten er in een grond-
monster meer dan 150 eieren en larven van 
het witte bietencysteaaltje, dan is die laatste 
resistentie een goede keuze. Bij meer dan 75 
eieren en larven van het gele bietencysteaal-
tje geldt hetzelfde.

Rhizoctoniaresistentie is niet absoluut. 
Dat betekent dat bij het gebruik van resi-
stente rassen toch nog altijd wat rotte bieten 
kunnen voorkomen, als de ziektedruk hoog 
is. De rhizoctoniaschimmel slaat in het ene 

jaar harder toe dan in het andere jaar, maar 
de gevolgen van een aantasting kunnen 
groot zijn. Als 10 procent van de bieten rot 
vertoont, is de hele partij niet meer lever-
baar. Schade bij rassen met de partiële resi-
stentie is toch veel lager dan rassen zonder 
die eigenschap.

De website van het IRS geeft informatie 
over de rassen en de keuzes die telers daarbij 
kunnen maken. De beschikbare informatie 
helpt bij het kiezen van de juiste resistenties.

De laatste jaren komen er steeds vaker 
bietenpercelen voor met veel symptomen 
van het rhizomanievirus in plekken of stro-
ken. In het geval van deze symptomen in een 
eerder teeltjaar op het in te zaaien perceel 
vermeldt de website ook de mogelijkheden 
met een aanvullende resistentie tegen rhizo-
manie. De symptomen van rhizomanie zijn 
‘blinkers’. Blinkers hebben lichter gekleurd 
blad, soms zelfs geel, en het blad staat stijl 
omhoog. Ondergronds is een insnoering 
van de wortel zichtbaar met baardvorming. 
De aanvullende resistentie is bij een aantal 
rassen aanwezig.

De biet die past
IRS helpt bij de keuze voor het juiste suikerbietenras

Op www.irs.nl kan de teler de Betakwikmodule gebruiken om de inzichtelijk te maken wat verschillende rassen 
presteren op zijn bedrijf en hoeveel areaal hij het beste kan zaaien.  S c h e m a : I R S

Rassenkeuze en areaalberekening

BEKIJKEN/INSTELLEN VASTE EN EIGEN GEGEVENS

VERSIE: DECEMBER 2011

 Instellen eigen gegevens: Vaste gegevens:

Wortelopbrengst (netto) ton/ha

Suikergehalte %

Kalium mmol/kg
biet

Natrium mmol/kg
biet

AminoN mmol/kg
biet

Totaal tarra %

Winbaarheidsindex WIN
Toewijzing in bieten met 16%
suiker ton

Advies areaal ha

Gepland areaal ha

Kosten zaaien (excl. zaadkosten) €/ha

Zaaizaad per hectare eenheden

Kosten onkruidbestrijding €/ha
Kosten ziekten en
plagenbestrijding
(incl. spec. pillenzaad = €50)

€/ha

Kosten meststoffen €/ha

Kosten loonwerk, incl. oogst €/ha

Grondlasten en overige kosten €/ha

Premie vroege/late levering €/ton
Totale teeltkosten
(excl. kosten zaad) €/ha

Saldo alternatief gewas €/ha

Quotumbieten euro per ton biet 35 €/ton
Verrekening per % suiker bij 16% 3,15 €/ton

Surplusbieten in euro per ton bij 16% 27 €/ton
Verrekening per % suiker bij 16% 2,43 €/ton
De prijs voor de surplusbieten geldt
alleen voor de eerste 10% boven de
toewijzing. Als er meer surplusbieten
worden geproduceerd, dan moeten
deze worden doorgeschoven naar het
volgende jaar en geldt een
bewaarvergoeding.

Verrekening winbaarheidsindex:
Verrekening vanaf winbaarheidsindex 87 €/ton

Eerste procent bij quotumbieten 0,41 €/netto
ton

Eerste procent bij surplusbieten 0,32 €/netto
ton

Tarra verrekening:
Er wordt uitgegaan van een koptarra
van 65 kg/ton netto biet. Koptarra is
vrijgesteld van tarrabijdrage

65 kg

Tarrabijdrage per ton 12,7 €/ton

Sluiten | Verder Rassenoverzicht
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Oud bietenzaad
Zaad is onder de juiste omstandigheden goed een jaar te 
bewaren. Bij twijfel over de kwaliteit van bewaard zaad raadt 
Noud van Swaaij van het IRS het af om het nog te gebruiken. 
De juiste bewaarcondities zijn: gesloten verpakking, koel en 
vooral droog. Fabrikanten melden op de verpakking welke 
bewaarcondities het zaad vereist.

De lijst met bietenrassen is lang en alleen kijken naar de 

hoogste financiële opbrengst is niet voldoende. Met informatie van het 

suikerbietenistituut IRS kunnen telers snel de geschikte biet voor hun percelen 

vinden.

THEMA

Calico dankt de sterke positie aan zijn 
goede raseigenschappen als stevigheid, 

gezondheid en de zware korrels met een 
hoog duizendgewicht. Brouwers en mouters, 
verenigd in het Nederlands instituut voor 
brouwgerst, mout en bier (Stichting Nibem), 
duwden Calico samen met de bekende namen 
Prestige en Tippel naar voren als aanbevolen 
ras. ,,Brouwers en mouters zijn vaak niet 
zo open over het ras dat ze voor hun pro-
ces gebruiken. Nibem beval Calico zo goed 

als zeker aan naar aanleiding van de eigen 
bevindingen. Dus dat is een goed teken”, stelt 
Leen Struik van Koninklijke Barenburg.

Deze aanbeveling maakt Calico voor 
brouwgersttelers tot een zeer interessant ras. 
,,De telers komen hierdoor in aanmerking 
voor een hoge opbrengst en de brouwgerst-

premie.” Calico heeft in Nederland een are-
aal van vijf- tot zesduizend hectare. Zo’n zes-
honderd tot duizend telers hebben het ras in 
hun bouwplan zitten. ,,Zestig procent van de 
teelt vindt plaats op Veenkoloniale gronden. 
De structurele teelt van Calico doet het daar 
dus goed.

STEVIG
Calico is in Engeland gekweekt. Ieder 

jaar ontvangt Barenburg Nederland een 

aantal rassen uit het Verenigd Koninkrijk. 
,,Die zaaien wij in op een drietal proefvelden. 
Na een of twee jaar nemen we de beslissing 
of wij officieel onderzoek gaan doen naar de 
potentie van een bepaald ras. Opvallend was 
naast het feit dat Calico het zowel op zand 
als op klei goed doet, het ras ook nog een 

Brouwgerst met potentie
Calico geeft met vliegende start meteen visitekaartje afAFZET

Het moutproces bij Holland Malt. Calico is volgens brouwers mouters een geschikt gerstras om bier mee te produ-
ceren.

Calico heeft onder meer Prestige als ouder

Calico valt dit jaar het meest op tussen alle A-rassen zomergerst waar onaf-

hankelijke Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewas-

sen (CSAR) cijfers over presenteerde. Het brouwgerstras bleek als enige zowel 

op klei- als op zandgronden hoge opbrengsten te hebben. Veredelaar Barenburg 

Holland is erg trots. ,,Dit ras heeft veel potentie.”

RASSENKEUZE SUIKERBIETEN
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De biet die past
IRS helpt bij de keuze voor het juiste suikerbietenras

Keuzeschema voor het juiste type biet. Het schema brengt de teler op de juiste categorie bieten: rhizoctoniaresi-
stent, bietencysteaaltjesresistent of rhizomanieresistent.  F i g u u r :  I R S

Suiker Unie stopt met het bepalen 
van de koptarra per vracht suikerbieten 
die bij de fabriek wordt aangeleverd. 
Vanaf oogst 2012 geldt een vaste aftrek 
van 3 procent. 

Reden voor de wijziging in uitbetaling 
is volgens Gert Sikken van Suiker Unie om 
beter recht te kunnen doen aan de waarde-
ring van de koptarra. Verder vereenvoudigt de 
fabriek de inname van de suikerbieten omdat 
de bepaling van koptarra niet meer nodig is. 
Met de maatregel sluit Suiker Unie aan bij de 
uitbetalingssystemen van suikerfabrieken in 
omringende landen. 

,,Het beleid is er de laatste jaren op 
gericht dat bietentelers meer koptarra mee-
leveren en te diep koppen vermijden om de 
netto-opbrengst van suikerbieten te optima-
liseren. We rekenen vanaf volgend jaar een 
vaste aftrek omdat de kop wel een bepaalde 
waarde vertegenwoordigt, maar die waarde is 

minder dan die van de reguliere bietmassa’’, 
legt Sikken uit. 

Hij vertelt dat de vaste aftrek van 3 pro-
cent lager is dan de gemeten gemiddelde 
koptarra van de afgelopen campagnejaren. 
Die komt voor Suiker Unie uit op ongeveer 
5,5 procent. ,,Van de partijen suikerbieten die 
wij binnen krijgen varieert de koptarra dit 
jaar ongeveer tussen 3 en 7,5 procent’’, aldus 
Sikken. 

Het rooiadvies voor wat betreft de kop-
diepte wijzigt niet, benadrukt Sikken. Het 
motto blijft wat Suiker Unie betreft: ‘Zo veel 
mogelijk kop meeleveren, maar geen groene 
delen’. Sikken: ,,Bietentelers die te veel groen, 
dus blad en bladstelen, meeleveren krijgen 
een korting opgelegd bovenop de normale 
verrekening van de tarra. Bij het rooien is het 
naast goed kopwerk ook belangrijk om punt-
breuk en dus bietverlies zo veel mogelijk te 
voorkomen.’’

H a i j o  D o d d e

Vaste aftrek bieten

teelt

De vaste aftrek is lager dan de gemiddelde koptarra van de afgelopen jaren.  F o t o :  I R S

Telers kunnen het beste eerst de juiste 
resistenties kiezen en daarna uit de daar-
voor beschikbare rassen die met de beste 
financiële opbrengst. Daarna komen de 
andere eigenschappen. Daarover is veel 
bekend uit onderzoek. Om heel precies 
gebruik te maken van die kennis, helpt de 
Betakwikmodule ‘Rassenkeuze en optimaal 
areaal’ op www.irs.nl. Daarmee is voor elke 
uitgangssituatie de beste keuze te vinden.

De Betakwikmodule berekent na invoer 
van perceelsgegevens ook het benodigde 
areaal. De module maakt voor het bedrijf 
de financiële opbrengst van de beschikbare 
rassen inzichtelijk. Veel aanvullende infor-
matie over de rassen is opgenomen in de 
module.

➢www.irs.nl

J o r g  Tö n j e s

Brouwgerst met potentie
Calico geeft met vliegende start meteen visitekaartje af

Schoonmaken in de silo bij Holland Malt in de Eemshaven.  F o t o ’s :  P e r s b u r e a u  N o o r d o o s t

stevige gewas geeft. Misschien wel het aller-
stevigste.”

Het succes van Calico komt volgens Leen 
Struik niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Een 
van de kruisingsouders is Prestige, een zeer 
gewaardeerd en bekend brouwras. Prestige is 
een oude zomergerst, maar doet het ontzet-
tend goed bij mouters en brouwers. De beste 
eigenschappen van Prestige kun je ook in 
de Calico terugvinden.” Uit officiële proe-
ven van Barenburg blijkt bovendien dat het 
legeringsgevaar van Calico miniem is. Het 
neervallen van het gewas door een verzwakte 
halm is dus niet of nauwelijks van toepas-
sing.

twee rassen
Struik vindt het toch bijzonder dat het 

jonge ras het zo goed doet in Nederland. 
,,Onze thuismarkt is wel een beetje apart. 
Er is in Nederland eigenlijk maar ruimte 
voor een of twee brouwgerstrassen. Dit komt 
omdat de collecteur alle gerst apart moet 
houden voordat het naar de mouter wordt 
afgezet. Dat Calico één van die twee rassen 
is, is wel erg bijzonder.”

Dat Calico potentie heeft, schuift Struik 
niet onder stoelen of banken. Toch is er wel 
een maar. ,,Alles hangt natuurlijk af van de 
nieuwe rassen die op de lijst verschijnen. De 
industrie test uiteindelijk de brouwkwaliteit 
en bepaalt of een ras een blijvertje is of uit-
eindelijk weer van het toneel verdwijnt. 

M a r t i n  d e  V r i e s




