
Verwelking van sui-
kerbieten kan duiden
op aantasting door
de schimmel rhizoc-
tonia.
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Rhizoctonia in bieten

DE ziekte rhizoctonia in suiker-
biet wordt veroorzaakt door
een bodemschimmel die grote

schade kan aanrichten. In het groeisei-
zoen kunnen achtereenvolgens de vol-
gende symptomen worden waargeno-
men in het veld: wortelbrand, verwel-
king van de bladeren, kop- en wortelrot.

Soms komt de schade als een comple-
te verrassing. Onder een groen en goed
ontwikkeld bladapparaat kunnen de
bieten overdekt zijn met bruine plekken
of helemaal zwart zijn, met tot gevolg
een laag suikergehalte en een slechte
verwerkbaarheid in de fabriek. De aan-
tasting komt pleksgewijs voor, maar
soms ook over het gehele perceel. De
schimmel kan goed in de bodem en op
de wortels van andere gewassen overle-
ven. Een perceel is dus dikwijls voor ja-
ren besmet.

Verschillende groepen rhizoctonia
Rhizoctonia is een complex van 13 af-
zonderlijke groepen (AG’s), die zijn te

onderscheiden op basis van het ver-
smelten van de schimmeldraden. Bin-
nen deze groepen worden weer onder-
groepen onderscheiden op basis van
verschillen in waardplantenreeks, bio-
chemische kenmerken en verschillen in
erfelijk materiaal (DNA).

Zo wordt de groep die de grootste
schade in suikerbieten veroorzaakt
door wetenschappers aangeduid met R.
solani AG 2-2IIIB. Deze groep veroor-
zaakt schade in suikerbiet, waspeen,
schorseneren, lelie en komt voor op
wortels van maïs en gras zonder daarbij
duidelijke schade te veroorzaken. Aard-
appelen worden niet door deze groep
aangetast. Stolonaantasting en lak-
schurft in aardappelen worden veroor-
zaakt door R. solani AG 3. Deze AG 3
veroorzaakt geen schade in bieten.

Het is dus van belang te weten met
welke groep van rhizoctonia een perceel
besmet is om tot een juiste vruchtop-
volging te komen. Het IRS kan dit in
monsters aantonen. Bij twijfel over de

aard van de aantasting kunnen telers
via de buitendienstmedewerkers van de
industrie of andere voorlichters een
plantmonster ter onderzoek laten stu-
ren naar het IRS.

In het groeiseizoen is aan rhizoctonia
in suikerbieten niets te doen. Maatrege-
len om de schade te beperken zijn resis-
tente rassen, zorgen voor goede bodem-
structuur en het mijden van de teelt van
waardplanten. Geen maïs dus op be-
smette percelen. Kies dan voor een
vroegruimend graangewas, gevolgd
door een groenbemester of voor een
groenbemester als braakgewas.

J.H.M. Schneider, IRS
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Rhizoctonia kan de
bieten geheel aan-

tasten. De linkse biet is
overdekt met bruine
plekken.

De middelste biet is
geheel zwart.

Bij doorsnijden lijkt
er nog gezond weef-

sel in de zwarte biet te
zitten, het suikergehalte
is echter bedroevend
laag en de verwerkings-
kwaliteit is slecht.

Nu besmetting herkennen,
straks maatregelen treffen

Rhizoctonia solani in suikerbieten kost soms extreem veel op-
brengst. Schade beperken kan door inzet van resistente rassen,
goede grondbewerking en het niet telen van waardplanten. Nu
is het moment om nieuwe besmettingen op te sporen.
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