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TELERS DIE EEN BESTAAND SUIKERBIETENRAS WILLEN ZAAIEN IN 2016, KUNNEN PROFITEREN 
VAN DE VROEGBESTELKORTING. BIJ NIEUWE RASSEN WORDT WEINIG VOORUITGANG VERWACHT.

Vroegbestelling bietenzaad van start
 BIETENTELERS kunnen bij 

Suiker Unie in augustus al 
een bestelling opgeven voor 
(een deel van) hun bietenzaad 
voor 2016. Zij profiteren dan 
van een vroegbestelkorting van 
ongeveer 5 procent. 

Daar staat tegenover dat de 
telers die vroeg bestellen infor-
matie missen over de rassen-
proeven van dit jaar. Boven-
dien kunnen ze niet de nieuw-
ste rassen bestellen. 

In november komt de nieuwe 
rassenlijst uit. In december 
volgt de tweede bestelmoge-
lijkheid. 

 Eerst resistentie kiezen 
 Om te weten of er nog verbete-
ringen zijn te behalen met het 
nieuwe rassenassortiment, 
moet de teler eerst nagaan wel-

ke resistentie hij nodig heeft op 
het perceel voor 2016. Dat kan 
met behulp van een keuzesche-
ma (zie hieronder). 

Het keuzeschema helpt de 
akkerbouwer om het juiste re-
sistentiesegment te kiezen. Af-

Een goed 
bietengewas 
begint met de 
juiste rassen-
keuze. Daar-
voor moet de 
teler vooraf 
het juiste re-
sistentieseg-
ment kiezen. 
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Door te kiezen voor de juiste resistentie kan de teler opbrengstderving voorkomen.

Kies het juiste resistentiesegment

eerder rhizoctonia

voorvrucht mais/
vollegrondsgroente/

lelies/gladiolen etc. en
rhizoctonia in de regio

witte of gele
bietencysteaaltjes:

aantoonbare besmetting

twijfel over
aanwezigheid

bietencysteaaltjes

aanvullende
rhizomanieresistentie

witte of gele
bietencysteaaltjes:

aantoonbare besmetting

rhizoctonia-
resistent ras

drievoudig
resistent ras

bca-resistent ras

bca-resistent ras met
financiële opbrengst >104

rhizomanieresistent ras

veel blinkers (>2-5 %)
of blinkers pleksgewijs

of in stroken in de
vorige bietenteelt

N E E J A

J A

J A

J A

J A

N E E

N E E

N E E

NEE

J A

IRS-rassenbulletin van 2014 
(zie www.irs.nl). Hierin staan 
de resultaten van de eerste 
twee jaar rassenonderzoek. 
Deze geven een indicatie voor 
de cijfers op de rassenlijst van 
2016. De cijfers kunnen nog 
wijzigen op basis van de resul-
taten van dit jaar. 

Weinig verbetering
 Bij de rassen met rhizoctonia-
resistentie is volgend jaar geen 
verbetering in de financiële 
opbrengst te verwachten. Wel 
is het hogere resistentieniveau 
van een van de kandidaten in-
teressant. Bij de rhizoctonia-
resistente rassen met daar-
naast een bietencysteaaltjes-
resistentie hebben de nieuwe 
kandidaten een hogere finan-
ciële opbrengst. Bovendien 
hebben ze ook een aanvullen-
de resistentie tegen nieuwe 
rhizomanievarianten als 
AYPR. 

Bij de rassen met bietencys-
teaaltjesresistentie is er geen 
kandidaatras met een hogere 
financiële opbrengst onder be-
smette omstandigheden. Eén 
van de kandidaten scoort ech-
ter wel hoger op percelen zon-
der besmetting. Dit ras heeft 
ook de aanvullende rhizoma-
nieresistentie. Bij de kandi-
daatrassen met enkel rhizoma-
nieresistentie is er één met een 
hogere financiële opbrengst. 

 Noud van Swaaij 

hankelijk van het segment zijn 
er nu één of meerdere kandi-
daatrassen die op de nieuwe 
rassenlijst komen. 

Of een dergelijk kandidaat-
ras de voorkeur verdient, be-
paalt de akkerbouwer met het 
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