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Rassenkeuze: 
op ieder potje past een deksel

Noud van Swaaij

Op welke potjes moet een deksel?

 rhizoctonia

 bietencysteaaltjes

 rhizoctonia en bietencysteaaltjes

 AYPR-variant rhizomanie

 AYPR en bietencysteaaltjes

 veel tarra 

 hoge onkruiddruk

Rassenkeuze SUIKERBIETENINFORMATIEDAGEN 
Emmeloord 6-12-2012; Berkel-Enschot 7-12-2012

© IRS 2012, vanswaaij@irs.nl



2

Bron: zaadbestelling Suiker Unie

Gebruik van rhizoctoniaresistente rassen 
2001 en 2012 (%)

Rhizoctonia

 dit jaar meer aantasting 
in het veld

 komt ook voor bij 
resistente rassen

 resistentie is partieel

 met resistente rassen 
alléén ben je er nog niet

 goede landbouwpraktijk
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Rhizoctonia

 resistente rassen minder aantasting

 rassen in resistentietoetsen niet significant 
verschillend:

Ziekte-index
Ras 2009 2010 2011 2012 gem. cijfer
vatbaar 3,7 3,7 3,8 4,2 4,0 4
Arrival 2,8 3,0 2,9 2,5 2,8 3
Piranha 3,0 3,0 3,2 2,4 2,9 3
Isabella KWS 3,2 3,0 3,1 3,5 3,2 3
1K248 
(Wilhelmina KWS) 3,4 3,0 3,1 3

Schaal: 0 = gezond; 7 = volledig rot

Bron: zaadbestelling Suiker Unie

Gebruik van bietencysteaaltjesresistente
rassen 2003 en 2012 (%)
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Bietencysteaaltjes resistente rassen

 opbrengst van deze rassen: 

• sterke verbetering gaat door

• zonder bietencysteaaltjes 5% 
lager dan rhizomanierassen: 

nog steeds lonend om een  

aaltjesmonster te nemen

Schadedrempel:
bietencysteaaltjesresistente rassen

• witte bca:150 eieren en larven/100 ml grond

• gele bca: 75 eieren en larven/100 ml grond

Financiële opbrengst 2009 - 2011 op proefvelden met
witte bietencysteaaltjes
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Bietencysteaaltjes resistente rassen

 ook bij resistente rassen:

• bij hoge aaltjesdichtheden gaat de 
opbrengst omlaag

• vermeerdering gaat door 

aanvullende maatregelen nodig!

Rhizoctonia en bietencysteaaltjes

 gevolgen van rhizoctonia kunnen veel groter 
zijn dan van bietencysteaaltjes

 nog geen drievoudig resistent ras op de 
rassenlijst

 wel enkele rassen in onderzoek

 kies voor een rhizoctoniaras
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AYPR-variant rhizomanie

 klassieke symptomen van rhizomanie duiken 
op steeds meer plaatsen op

 één ras op de rassenlijst: Sandra KWS

 resistentie tegen AYPR in klimaatkamertoets 
bevestigd

 er zitten meer rassen met 

aanvullende resistentie in                                        

de pijplijn

 vier nieuwe rassen rhizomanielijst

Corvinia

Excellenta KWS

Hannibal

Haydn

 drie nieuwe rassen bca-lijst

Alexina KWS

Gandhi

Finola KWS

 geen nieuwe rhizoctoniarassen

Nieuw op rassenlijst 2013
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financiële opbrengst relatief

Bernadetta KWS

Fernanda KWS

Heron

Excellenta KWS

Corvinia

HaydnCoyote

Hannibal

Rosabelle

Rosagold

Rhino

Sabrina KWS

Sandra KWS

Rhizomanierassen 2013
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financiële opbrengst relatief

Arrival

Isabella  KWS

nieuw ras in 2014? 

Rhizoctoniaresistente rassen 2013
(op proefvelden met een risico op rhizoctonia)
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financiële opbrengst relatief

Bever

Bantam

Alexina KWSFinola KWS

Gandhi

Constantina KWS

Theresa KWS

Amalia KWS

Bietencysteaaltjesresistente rassen 2013
(onder besmette omstandigheden)

Financiële opbrengst

 gebaseerd op uitbetalings-
regeling

 uitgangspunt is gemiddelde                    
opbrengst en kwaliteit

 bij sterk afwijkende kwaliteit:                     
werkelijke financiële opbrengst              
maximaal 1% hoger of lager
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Berekening financiële opbrengst

voor uw eigen situatie:

applicatie:

‘Rassenkeuze en areaal’

www.irs.nl

Berekening financiële opbrengst

voor uw eigen situatie:

applicatie:

‘Rassenkeuze en areaal’

2012

www.irs.nl
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Advies rassenkeuze

 beperk risico’s met de juiste resistentie

 binnen de resistentiecategorie: kies voor de 
hoogste financiële opbrengst

 in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld tarra, 
gehalte, onkruiddruk); let ook op die 
eigenschappen in de rassenlijst
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