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Spinosus praemuniet chirograph ducia
suis neglegenter iocari oratori, semper
qu0adrupei suffragariustusducia suis io-

10 % achter in financiële opbrengst. Indien
echter wel rhizoctonia optreedt, zijn ze
veruit superieur aan deze rassen. Ook voor
Solano geldt dat de financiële opbrengst
bij afwezigheid van rhizoctonia circa 10 %
achterblijft bij de rassen met alleen rhizo-
manieresistentie. Solano is een verbetering
door een combinatie van een goed suiker-
gehalte en een goede winbaarheid. Het ras
heeft hetzelfde resistentieniveau tegen rhi-
zoctonia als de andere rassen. 

Het is wel zaak de infectiedruk van rhi-
zoctonia bij de teelt van deze rassen zo
laag mogelijk te houden. Bij een te hoge in-
fectiedruk kan toch schade optreden. Het
laag houden van de infectiedruk is moge-
lijk door te zorgen voor een goede struc-
tuur van de grond. Teel de bieten liefst niet
na gevaarlijke voorvruchten, zoals meerde-
re jaren maïs of grasland, of voorvruchten
zoals schorseneren, peen en lelies waarin
al rhizoctonia waargenomen is.

Alle rhizoctoniaresistente rassen zijn nog
tamelijk schietergevoelig. Zorg daarom
voor een vlotte veldopkomst door niet te
vroeg en niet te diep te zaaien.

Cercosporaresistent
In gebieden waar cercospora een probleem
is, kan gekozen worden voor een ras met
cercosporaresistentie. Naast Crestor wor-
den nu ook Casino en Deleita aanbevolen.
Al deze rassen bezitten ook resistentie te-
gen rhizomanie. Bij het achterwege blijven
van cercospora levert men bij Casino en
Deleita vrijwel geen opbrengst in vergele-
ken met de meeste rassen die alleen maar
resistent zijn tegen rhizomanie. 

Voor situaties waarin naast rhizomanie
ook cercospora en rhizoctonia een pro-
bleem vormen, wordt nu Ivano aanbevo-
len. Als cercospora en rhizoctonia achter-
wege blijven, is de opbrengst van dit ras
circa 10 % lager dan van de rassen met al-
leen rhizomanieresistentie. Ook voor Ivano
geldt dat het ras niet vroeg en niet te diep
gezaaid kan worden vanwege de schieter-
gevoeligheid.

Resistentie tegen bietencystenaaltjes
Voor percelen waarop het witte bietencys-
tenaaltje schade kan geven, worden Pauli-
na en Agnella aanbevolen. Deze rassen
brengen 15 % minder op dan rassen die al-
leen maar rhizomanieresistent zijn. Ze
voorkomen zware schade door bietencys-
tenaaltjes en beperken de vermeerdering
van dit aaltje zeer sterk. Beide rassen zijn
ook resistent tegen rhizomanie. In deze ca-
tegorie zijn dit keer geen nieuwe rassen
toegelaten.
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