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SID Tilburg en Espel, 10/11 december 2019

Rassenaanbod 2020 en 
toekomstige ontwikkelingen 

in resistenties

Martijn Leijdekkers

Rassenonderzoek 2019

 97 rassen onderzocht
• 34 rhizomanie

• 37 bca hiervan:

• 21 rhizoctonia - 51 aanvullend rhizomanie (AYPR)

• 5 rhizoctonia+bca - 10 Conviso Smart

 18 proefvelden
• 4 rhizomanie/bca

• 5 bca

• 5 rhizoctonia (+1 met kunstmatige infectie)

• 3 bladgezondheid

 in totaal ca. 3400 veldjes

 klimaatkamer-/kastoetsen
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Locaties rassenproefvelden in 2019

rhizomanie/bca

rhizoctonia

bca

rhizoctonia k.i.

bladschimmel

De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst

9 nieuwe rassen:

• 1x rhizoctonia resistentie

• 1x rhizoctonia+bca resistentie

• 1x bca resistentie

• 6x rhizomanie resistentie

hiervan:

4 rassen met aanvullende rhizomanieresistentie
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Nieuw: informatie bladgezondheid

Beoordelingsschaal bladgezondheid cercospora

 verschillen tussen rassen
zichtbaar in het veld

 geen absolute resistentie

 aandacht tijdens seizoen
blijft onverminderd nodig!

 Let op: weergegeven
wordt bladgezondheid
(H = positief)

H M L

Rasseninformatie teeltseizoen 2020
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Rhizoctonia

rubriek rasnaam blad-
gezondheid 
cercospora

suiker-
gehalte

financiële
opbrengst

rhizoctonia-
resistentie

aanvullende 
rhizomanie-
resistentie

A BTS 7105 RHC laag 98 100 goed

A BTS 4190 RHC midden 103 100 goed

N Annemonika KWS hoog 99 101 goed

B Neena KWS midden 99 100 matig

N Edonia KWS bcaR hoog 99 103 goed zeer goed

B Urselina KWS bcaR hoog 97 98 goed matig

Na 2 jaar onderzoek:
B8138 (BTS 2225 RHC) 100 101 zeer goed

SV2125 (Nevis) 100 101 goed

B8158 (BTS 4665 RHC) 99 99 matig goed

8K826 (Priscilla KWS) 97 99 goed zeer goed

8K836 (Hemma KWS) bcaR 99 102 goed goed

bcaR: tevens resistentie tegen bietencysteaaltjes

Rhizoctonia

 cijfer voor ziekte-index is in 2018 vervangen door       
klasse-indeling: zeer goed, goed, matig

 kies bij verwachte hoge druk een ras met (zeer) 
goede resistentie

 resistentie is partieel; rot kan bij alle resistente   
rassen voorkomen 

 aanvullende maatregelen:                                     
goede bodemstructuur, pH                                      
en de juiste voorvrucht

Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties SUIKERBIETENINFORMATIEDAGEN 
Tilburg 10-12-2019; Espel 11-12-2019

© IRS 2019, leijdekkers@irs.nl



5

Bietencysteaaltjes

rubriek rasnaam bladgezondheid 
cercospora

suiker-
gehalte

financiële
opbrengst

aanvullende 
rhizomanie-
resistentie

A Tessilia KWS hoog 100 103

A Lonneka KWS laag 100 101

A BTS 3480 N midden 102 99

N Maroon hoog 101 100

B BTS 2345 N laag 98 99 goed

B Fortnox midden 96 98

B Kinga laag 100 98

Na 2 jaar onderzoek:
8K815 (Caprianna KWS) 97 101 zeer goed

SV2124 (Yukon) 99 100 matig

B8146 (BTS 1280 N) 100 99

Bietencysteaaltjesresistente rassen

 bij een aantoonbare besmetting al rendabel

 opbrengst zonder besmetting vergelijkbaar 
met rhizomanierassen

 zaadkosten hoger

 bij meer dan 1500 eieren en 

larven/100 ml grond ander                                        

perceel kiezen
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Alleen rhizomanie
(geen rhizoctonia en bietencysteaaltjes)

rubriek rasnaam bladgezondheid 
cercospora

suikergehalte financiële
opbrengst

aanvullende 
rhizomanie-
resistentie

A Tessilia KWS bcaR hoog 101 103

A BTS 6405 laag 96 102

A BTS 4235 laag 98 101

A Lonneka KWS bcaR laag 101 100

N BTS 2165 N hoog 99 103 zeer goed

N BTS 2510 N midden 98 103 matig

N Queena KWS midden 100 102

N BTS 1195 laag 103 101

N Balder laag 99 100

N BTS 1375 midden 102 100 goed

B Elisabeta KWS laag 97 99

B BTS 3480 N bcaR midden 102 99

B Annelaura KWS hoog 102 99

B Kinga bcaR laag 102 98

B Maroon bcaR hoog 102 98

B Hannibal hoog 102 96

bcaR: tevens resistentie tegen bietencysteaaltjes

rasnaam suikergehalte financiële
opbrengst

aanvullende 
rhizomanie-
resistentie

B8131 (BTS 6740) 98 104 zeer goed

8K815 (Caprianna KWS) bcaR 97 103 zeer goed

8K867 (Jolenta KWS) 104 102

B6064 (BTS 1280 N) bcaR 102 100

MK4193 (Simba) 98 100

SV2124 (Yukon) bcaR 100 100 matig

SV2118 (Dushi) 100 100 matig

ST12824 (Cajal) 97 98 goed

Na 2 jaar onderzoek:

bcaR: tevens resistentie tegen bietencysteaaltjes

Alleen rhizomanie
(geen rhizoctonia en geen bietencysteaaltjes)
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Aanvullende rhizomanieresistentie

 rhizomanievarianten (zoals AYPR) komen op 
steeds meer percelen voor

 in elke categorie is een ras met aanvullende 
rhizomanieresistentie te verkrijgen

 resistentieniveau rassen                                            
verschilt                                                               
(zeer goed, goed, matig)

 geleidelijk meer aanbod / keuze

Keuze zaadbehandeling

 alle zaadpartijen zijn behandeld met Tachigaren
(hymexazool)

 Vibrance SB (sedaxane, fludioxonil, metalaxyl-m) 
optioneel bij sommige rassen

 insecticide Force (tefluthrin) optioneel

werkt alleen tegen bodeminsecten

middel aphanomyces rhizoctonia pythium pleospora
(phoma)

Tachigaren zeer goed geen goed n.n.b.

Vibrance SB geen goed goed goed

Effectiviteit fungiciden
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Let op met restzaad

 restzaad met thiram mag niet meer gebruikt worden 
in 2020

 niet zeker of restzaad met Vibrance SB in 2021 nog 
gebruikt mag worden vanwege onzekerheid 
herregistratie metalaxyl-m in EU

 bestel niet meer dan met zekerheid kan worden 
uitgezaaid

Resistentie tegen vergelingsziekte?

 volop in ontwikkeling bij kweekbedrijven

 welke resistentie(s) nodig?

• 3 typen vergelingsvirus:                               
BMYV, BChV, BYV

• plant minder aantrekkelijk                                             
voor luizen/insecten?

 pas over enkele jaren voor praktijk beschikbaar
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Advies bij rassenkeuze

1. kies de benodigde resistentie (bestel digitaal)

2. kies voor een hoge financiële opbrengst

3. neem, afhankelijk van eigen situatie, ook 
andere raseigenschappen in overweging 

4. kijk voor advies op maat op: www.irs.nl/rassen

Alternatieven als rassen met bca + aanvullende 
rhizomanieresistentie zijn uitverkocht

1. Rotatie suikerbieten of andere bca-waardplanten* 
≥ 1 op 5: kies rhizomanieras met aanvullende 
rhizomanieresistentie

2. Rotatie suikerbieten of andere bca-waardplanten* 
≤ 1 op 4 of resultaat bca-monster > 150 e+l/100 ml 
grond: kies drievoudig resistent ras met 
aanvullende rhizomanieresistentie

*  voederbieten, spinazie, koolzaad, koolsoorten, zoals  

spruitkool, bloemkool, broccoli, vlinderbloemigen, zoals        

erwten en bonen
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Dank voor jullie aandacht!

e-mail leijdekkers@irs.nl
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