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SID Heerenveen en Tilburg, 7/8 december 2016

Meervoudige resistentie 
in opmars

Noud van Swaaij

Groei aandeel resistente rassen
1996 - 2016
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Welke resistentie heb ik nodig?

Rassenkeuze - resistenties

eerder rhizoctoniaeerder rhizoctonia
voorvrucht maïs/

groente/lelies/gladiolen etc.
en rhizoctonia in de regio

voorvrucht maïs/
groente/lelies/gladiolen etc.
en rhizoctonia in de regio

aantoonbaar
witte of gele 

bietencysteaaltjes-
besmetting

aantoonbaar
witte of gele 

bietencysteaaltjes-
besmetting

rhizoctonia-
resistent ras
rhizoctonia-
resistent ras

rhizoctonia- en  
bca-resistent 

ras

rhizoctonia- en  
bca-resistent 

ras

twijfel over
aanwezigheid

bietencysteaaltjes

twijfel over
aanwezigheid

bietencysteaaltjes

bca-resistent
ras

bca-resistent ras; 
vergelijk opbrengstcijfer 
zonder bca

bca-resistent ras; 
vergelijk opbrengstcijfer 
zonder bca

rhizomanie-
resistent ras
rhizomanie-
resistent ras

veel blinkers (> 2-5%) of blinkers pleksgewijs
of in stroken in de vorige bietenteelt
veel blinkers (> 2-5%) of blinkers pleksgewijs
of in stroken in de vorige bietenteelt

ras met aanvullende 
rhizomanieresistentie

aantoonbaar
witte of gele 

bietencysteaaltjes-
besmetting

aantoonbaar
witte of gele 

bietencysteaaltjes-
besmetting

nee

ja
ja nee

nee

nee ja ja neeja

ja nee

overige rassen binnen de 
gekozen categorie
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De nieuwe rassenlijst

Geen rhizoctonia en 
geen bietencysteaaltjes

Rubriek Ras Financiële 
opbrengst

Suikergehalte Aanvullende 
rhiz. resist.

A BTS 750 103 100

A BTS 520 101 100

A Vulcania KWS 101 100

A Annelaura KWS 101 103

A Corvinia 100 98

N Xaviera KWS 102 100

N Elisabeta KWS 102 98

B BTS 6940 98 100 ja

B Hannibal 96 102
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Rhizoctoniaresistente rassen

Rubr. Ras Financiële 
opbrengst 

Suiker-
gehalte

Rhizoctonia
aantasting

Aanvul. 
rhizom. resist.

A BTS 605 103 102 3,3
A Isabella KWS 97 98 3,0
N BTS 7105 RHC 104 97 2,8
B Wilhelmina KWS 99 97 3,1 ja
Ras met tevens
resistentie tegen
bietencysteaaltjes
B Hendrika KWS 97 97 3,0 ja

Rhizoctonia

■ resistentieniveau verschilt per ras; kies bij
verwachte hoge druk een ras met lage ziekte-index

■ resistentie is partiëel;

rot kan bij alle resistente

rassen voorkomen

■ kiemplant niet beschermd

■ aanvullende maatregelen: goede bodemstructuur
en pH en de juiste voorvrucht (liefst granen,
aardappelen, gele mosterd, bladrammenas)
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Bietencysteaaltjesresistente rassen

Rubr. Ras Finan. opbrengst Suiker-
gehalte

Aanvul.
rhiz. resist.met

bca
zonder 

bca

A BTS 990 103 102 101

A Leonella KWS 101 103 99

A Maximiliana KWS 99 97 102

A Florena KWS 99 101 99 ja

N BTS 5270 N 105 108 100

B Tonga 98 98 98

B Racoon 97 98 104

Vatbaar ras

Corvinia 89 102 98

2e-jaars kandidaatrassen

 beperkt leverbaar

 resultaten staan vermeld in het 
Rassenbulletin op: 

www.irs.nl
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Bietencysteaaltjesresistente rassen

■ bij een aantoonbare aantasting al rendabel

■ opbrengst zonder besmetting vergelijkbaar 
met rhizomanierassen

■ kosten resistent zaad hoger

■ neem een grondmonster

■ bij meer dan 1500 eieren en larven ook deze 
rassen niet telen

Aanvullende rhizomanieresistentie

■ rhizomanievarianten (zoals AYPR) komen op 
steeds meer percelen voor

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

■ keuze is nog beperkt
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Aphanomyces

■ zeer natte maand juni 
stimuleerde aantasting

■ zand- en dalgronden, 
veelal met een lage pH

■ rassenproefvelden in 
noord- en zuidoosten 
hadden hier ook mee te 
maken

■ alle rassen waren hier 
aangetast!

Aphanomyces vervolg

■ bij de rhizomanierassen hadden Bosch, Vulcania
KWS en BTS 110 de zwaarste aantasting 

■ geschatte extra opbrengstderving voor deze 
rassen: 5 – 10%

■ advies: deze rhizomanierassen niet op zand- en 
dalgrond om risico te beperken

■ van de bca-rassen geen gegevens (proeven lagen 
op kleilocaties zonder aphanomyces)

■ huidige rhizoctoniarassen vertoonden onderling 
weinig verschil in aantasting

Meervoudige resistentie in opmars SUIKERBIETENINFORMATIEDAGEN 
Heerenveen 07-12-2016; Tilburg 08-12-2016

© IRS 2016, vanswaaij@irs.nl



8

Advies rassenkeuze

■ kies eerst de juiste resistentie

■ binnen de resistentiecategorie: kies voor de 
hoogste financiële opbrengst

■ voor advies op maat: 

rassenkeuze en areaal 
(www.irs.nl/rassen/applicaties)
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e-mail swaaij@irs.nl

Bedankt voor uw belangstelling!
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