
te bevelen om een ras te kiezen met 
een hoog cijfer voor bladgezondheid. 
Een positieve trend is dat er enkele 
nieuwe rassen in de pijplijn zitten met 
sterk verbeterde bladgezondheid.

Conviso Smart
Voor het eerst is een ras op de 
rassen lijst verschenen met tolerantie 
voor het herbicide Conviso One: 
Smart Jitka KWS. Het is inzetbaar  
op percelen met of zonder bieten-
cysteaaltjes. Hoewel de opbrengst-
potentie van dit ras lager ligt 
vergeleken met de andere rassen op 
de lijst kan het vanwege de bijzondere 
eigenschap voor sommige percelen 

uitkomst bieden, bijvoorbeeld als er 
veel onkruidbieten verwacht worden. 
Het ras is in 2021 beperkt beschik-
baar en alleen in overleg met Cosun  
te bestellen. Er is in de andere 
resisten tiecategorieën ook een be-
perkte hoeveelheid beschikbaar van 
Conviso Smart-rassen die nu twee 
jaar onderzocht zijn. Telers wordt ge-
adviseerd zich vooraf goed te laten 
informeren over de extra eisen aan  
de teelt, hygiënemaatregelen en re-
sistentiemanagement bij keuze voor 
een Conviso Smart-ras.

Martijn Leijdekkers

Op percelen met een risico op rhizoctoniabesmetting is het kiezen van een ras met 

rhizoctoniaresistentie een belangrijke voorwaarde om wortelrot te voorkomen Fungiciden in het 
pillenzaad
Naast Tachigaren (hymexazool) 
met werking tegen aphanomyces 
en pythium, is komend teeltseizoen 
ook Vibrance SB in het pillenzaad 
beschikbaar. Dit middel bevat drie 
fungiciden: sedaxane, fludioxonil en 
metalaxyl-m en heeft een goede 
werking tegen rhizoctonia, pythium 
en pleospora (phoma). Voor de 
teelt van suikerbieten op percelen 
met rhizoctonia is dit middel dus 
een aanvulling in de bescherming 
van de kiemplant. In de eerste 
periode tussen opkomst en het 
6-8-bladstadium werkt de
rhizoctoniaresistentie namelijk nog
niet. Daarom wordt al het zaad van
rhizoctoniaresistente rassen (en
dus ook de drievoudig resistente
rassen) aangeboden met Vibrance
SB. Op percelen waar andere
rassen gekozen kunnen worden
is het gebruik van Vibrance SB
optioneel. Dit zullen met name de
lichte gronden in het Noordoosten
en de kleihoudende gronden zijn.
Op deze percelen kan men over-
wegen of extra bescherming tegen
rhizoctonia, pythium en pleospora
(phoma) nodig is. Door herregistra-
tie van een van de actieve stoffen
van Vibrance SB in de Europese
Unie kan zaad behandeld met
Vibrance SB niet worden bewaard
voor gebruik in het seizoen
van 2022.

Bram Hanse

Cercospora is op steeds meer plaatsen 

moeilijk beheersbaar. Een positieve 

ontwikkeling is de komst van nieuwe 

rassen met verbeterde bladgezondheid.

Rhizoctoniaresistente rassen worden 

geleverd met Vibrance SB voor bescherming 

van kiemblad tot zes- tot achtbladstadium 

tegen rhizoctonia
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