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Cercospora profiteert van warme zomers

Cercospora zorgde dit najaar op veel plaatsen voor onaangename 
verrassingen. De bladschimmel is aan een opmars bezig en dat baart 
de bietensector zorgen. Resistente rassen kunnen helpen om de 
bladschimmelziekte te temmen. Maar ook dan zal alles uit de kast 
moeten worden gehaald om de ziekte beheersbaar te houden. 

‘Resistent ras hard 
nodig in strijd 
tegen cercospora’

Alsof vergelingsziekte nog niet genoeg was, 
won ook cercospora de afgelopen jaren flink 
terrein. Zelfs telers die eerder weinig last 
hadden van de bladschimmelziekte, werden 
verrast door de hoeveelheid aantasting. Op 
zich is de uitbreiding wel te verklaren, zegt 
ziektedeskundige Bram Hanse van het IRS: 
„De omstandigheden zijn de afgelopen jaren 

ideaal geweest, met drie mooie zomers op rij. 
Cercospora profiteert van hoge temperatu-
ren, van rond de 25 graden, en heeft aan een 
paar dauwnachten genoeg om de plant te 
infecteren. Dat is verraderlijk. Eerst blijft de 
schimmel een poosje symptoomloos, daarna 
kan een gewas er plotseling helemaal onder 
lopen. Daar komt bij dat er steeds minder ge-

wasbeschermingsmiddelen zijn om de ziekte 
in bedwang te houden. Strobilurinen hebben 
hun werking al verloren en ook de gevoelig-
heid voor triazolen neemt af.” 
Dat cercospora een groeiend probleem kon 
worden, werd al langer rekening mee ge-
houden. Toch is ook Hanse geschrokken van 
de agressiviteit van de schimmel en de schaal 
waarop de ziekte heeft kunnen toeslaan. Hoe 
groot de schade is, kan hij niet zeggen. De 
verschillen tussen gebieden en tussen telers 
zijn groot. Cosun Beet Company is bezig met 
het op een rij zetten van de cijfers. Maar de 
schade is fors, laat agrarisch directeur Gert 
Sikken alvast weten. En dat baart hem zor-
gen. De komende jaren gaat de bietencoö-
peratie daarom nog meer aandacht besteden 
aan de ziekte. Want alleen met een combina-
tie van maatregelen is de ziekte in bedwang 
te houden.

BAS-app
Eén van de maatregelen is het bepalen van 
het optimale spuitmoment. Het algemene 
advies was altijd dat telers pas hoeven in te 

grijpen bij het zien van de eerste vlekjes. 
Maar in gebieden waar de ziektedruk hoog 
is, zoals op het noordoostelijke zand, kan dat 
al te laat zijn. Om risicovolle periodes vroeg-
tijdig op te merken, geeft Cosun daarom 
extra informatie en waarschuwingen via de 
BAS-app, het Bieten Advies Systeem, dat sinds 
afgelopen seizoen voor iedere teler gratis te 
downloaden is. De module is sinds 2017 in 
ontwikkeling en berekent de infectiekansen 
aan de hand van gegevens van het micro-
klimaat in het veld. Een netwerk van 450 
sensoren, verspreid over Nederland, houdt 
dit continu in de gaten. „De sensoren meten 
op 15 centimeter hoogte. Om de risicovolle 
periodes goed te kunnen voorspellen, moet 
je namelijk ín het gewas zijn”, zegt Hanse. 
Volgens de bietenonderzoeker moet alles 
erop gericht zijn om de eerste aantastingen 
de kop in te drukken. „Daar waar de schim-
mel al vroeg in het jaar kan toeslaan, is het 
dweilen met de kraan open. Zelfs met vijf 
bespuitingen of meer kun je een groot deel 
van je groene blad kwijtraken. Daar zijn 
helaas genoeg voorbeelden van. Een klein 
beetje aantasting mag. Maar als je aan het 

Ook voor cercospora geldt: 
‘Flatten the curve’
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Sinds twee jaar staat er in de officiële Rassenlijst voor suikerbieten een 
kolom voor de mate van ‘resistentie’ tegen cercospora. Het IRS neemt de 
eigenschap nu standaard mee in de beoordelingen en waardeert dat met 
een cijfer. Dat werd tot dusver omgerekend naar drie categorieën: Laag 
(L), Midden (M) en Hoog (M). Omdat er de komende jaren rassen bij gaan 
komen die veel beter scoren, en de scores achter de letters bovendien 
steeds robuuster worden (meerjarige datasets), worden met ingang van 
het komende seizoen de letters vervangen door cijfers. Op die manier 
kunnen telers nog beter het verschil zien tussen rassen.  

Rassen krijgen cercospora-cijfer
eind van het seizoen meer dan 30 procent 
van je groene blad kwijt bent, dan kost het 
opbrengst. Je moet dus voorkomen dat het 
zo ver komt. Daarom geldt ook in de bieten: 
‘flatten the curve’.” 
Ook stemphylium zit ingebouwd in de 
bladschimmelmodule. Voor die ziekte gelden 
andere rekenregels, omdat die schimmel 
meer houdt van gematigde temperaturen en 
meer nattigheid. De waarde daarvan moet 
in de praktijk nog blijken. „We hebben hem 
gevalideerd in jaren met veel cercospora en 
weinig stemphylium. Maar in principe werkt 
hij op dezelfde manier”, legt Hanse uit.
 

Teelthygiëne 
Dat de ziekte dit najaar plotseling zo massaal 
toesloeg, heeft behalve met de gunstige 
weersomstandigheden te maken met de op-
gebouwde ziektedruk. Uit de literatuur is be-
kend dat 10 procent van de schimmelsporen 
tot wel 22 maanden vitaal kan blijft. Bekende 
besmettingsbronnen zijn volgens Hanse de 
plek waar bietenhopen hebben gelegen, 
of waar een perceel grenst aan een perceel 

waar vorig jaar bieten hebben gestaan. „De 
afgelopen jaren konden we dat goed zien. 
Niet alleen op het zand, waar de ziekte zich 
makkelijker kan handhaven, maar ook in de 
kleipolders. Eigenlijk zou je een buffer aan 
moeten houden van dertig meter om te voor-
komen dat de ziekte gemakkelijk van het ene 
naar het andere perceel springt.” 
Goed inwerken van de loofresten is één van 
de maatregelen die wordt aanbevolen. Speelt 
de toenemende populariteit van niet-kerende 
grondbewerking (NKG) dan misschien ook 
een rol in de onaangename verrassingen van 
de afgelopen jaren? Dat durft Hanse niet te 
zeggen. „Wij hebben dat niet onderzocht. In 
andere landen hebben ze wel ploegen met 
NKG vergeleken, maar de resultaten daarvan 
zijn niet eenduidig.”  
In gebieden met nauwe rotaties en een hoge 
druk wordt telers in ieder geval aangeraden 
om erover na te denken, laat Harm de Boer 
van Delphy weten. Hij is teeltadviseur op het 
noordoostelijke zand, waar de problemen al 
langer spelen. „Als het alleen om cercospora 
zou gaan, zouden we zeker adviseren om te 
ploegen. Maar er spelen in die afweging 

Op dit proefveld van KWS in Noord-Nederland blijft het nieuwe ras Karolicia (iets rechts van het midden) duidelijk gezonder. Vooraan onbehandeld, helemaal achteraan 
driemaal behandeld met fungiciden.
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Akkerbouwer Dick Geerts uit Assen teelt jaarlijks 35 
hectare suikerbieten. In zijn regio is cercospora al 
veel langer lastig in de hand te houden en speelt de 
ziekte een belangrijke rol in de raskeuze. Hij is blij dat 
cercospora nu eindelijk een plekje heeft gekregen op 
de rassenlijst en dat veredelaars de ziekte nadruk-
kelijk meenemen in hun kweekwerk. „Wij proberen 
hier in het gebied al lang aandacht te krijgen voor 
de verschillen in gevoeligheid tussen rassen. Die zijn 
voor ons heel belangrijk.” Voor Geerts is het Strube-ras 
Hannibal al tien jaar lang de standaard. „We proberen 
regelmatig een ras uit dat bovenaan staat in de ras-
senlijst. Ieder jaar ongeveer vijf of tien hectare. Soms 

presteren die beter dan Hannibal. Maar in jaren dat de 
druk hoog is, vallen ze tot nu toe door de mand. Een 
ras met een goede tolerantie werkt twee kanten op: je 
hebt gemiddeld genomen meer opbrengst en je kunt 
soms met een bespuiting minder toe.” Geerts begint 
al vroeg met spuiten tegen bladschimmels, tegelijk 
met de laatste onkruidbestrijding. Dit jaar waren drie 
bespuitingen voldoende. Hij hoopt op de komst van 
nieuwe middelen en denkt dat in combinatie met 
nieuwe rassen cercospora wel weer naar de achter-
grond gedrukt kan worden. Aan het IRS heeft hij nog 
een boodschap: „Kijk beter naar regionale verschillen. 
Wij kunnen te weinig met de landelijke lijst.” 

‘Behoefte aan een regionale rassenlijst’

Tekst: Egbert Jonkheer
Beeld: IRS, KWS, Susan Rexwinkel

leveren. We zijn hard bezig om de resistentie 
tussen nu en 2024 breed in ons assortiment te 
krijgen.” Ook andere veredelaars geven aan 
niet stil te zitten. De verwachting is dan ook 
dat rassen die nu een H scoren, de komende 
jaren worden ingehaald. Waarbij het overi-
gens niet zo is dat spuiten niet meer nodig is. 
„Misschien dat het eerste spuitmoment uit-
gesteld kan worden”, zegt Arts. „Dat hangt 
ook af van andere ziekten zoals stemphylium 
en meeldauw. Maar later in de zomer blijven 
enkele bespuitingen nodig, al was het maar 
om de resistentie in stand te houden.”

natuurlijk ook allerlei andere factoren. Ik zie 
niet gebeuren dat telers nu plotseling weer 
gaan ploegen.”
 

Rasverschillen 
De Boer was één van de trekkers van het regi-
onaal onderzoek naar rasverschillen in de ge-
voeligheid voor cercospora, dat Delphy jaren-
lang heeft getrokken. Sinds twee jaar wordt 
de gevoeligheid van rassen ook door het IRS 
gescoord en meegenomen als eigenschap 
in de officiële lijst. Dit omdat het inmiddels 
wel degelijk als een belangrijke factor wordt 
beschouwd in de ziektebeheersing. De mate 
van tolerantie wordt tot dusver uitgedrukt in 
drie klassen: Laag, Midden en Hoog (zie ook 
kader). Dit jaar was goed te merken wat deze 
verschillen in de praktijk betekenen, onder 
een hoge ziektedruk. Hanse: „We hadden 
dit jaar een gewasbeschermingsproef op het 
noordoostelijke zand, op een perceel waar 

zeven jaar lang geen bieten hadden gestaan. 
Voor de zekerheid hadden we rassen met een 
M genomen, geen rassen met een L. Dat was 
maar goed ook. We hadden nu al moeite ge-
noeg om de ziekte niet uit de hand te laten 
lopen. Zelfs een H is geen garantie dat je het 
redt, maar het is in gebieden met hoge druk 
wel het beste uitgangspunt. ” 
Ook kwekers beseffen dat ze met hun rassen 
het verschil kunnen maken. „Daar past een 
compliment aan Delphy”, zegt Marcel Arts 
van KWS. „Tot enkele jaren geleden waren 
we nog niet zo met deze resistentie bezig. 
Maar we hebben in Drenthe met eigen ogen 
gezien dat je, bij de huidige middelensituatie, 
niet meer zonder resistente rassen kunt.” 
KWS is momenteel bezig om een nieuwe 
resistentie in te kruisen in haar rassenpak-
ket, afkomstig uit een wilde verwant. „Het 
eerste ras ligt in de proeven en die kan qua 
opbrengst al redelijk meekomen. Volgend 
jaar kunnen we er duizend hectare zaad van 

Cercosopora is verraderlijk en leidde dit jaar tot zware aantastingen.  
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