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Suikerbieten zaaien. Telers kunnen in augustus alweer zaaizaad bestellen voor het komende 

seizoen. Cosun Beet Company geeft dan 5 tot 10% korting.
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In de nieuwe rassenlijst voor 

suikerbieten komt een beter 

rhizoctonia-ras, in andere segmen-

ten komen betere rassen beperkt 

beschikbaar.

C
osun Beet Company stelt suiker-
bietentelers weer in de gele-
genheid om voor teeltseizoen 
2022 alvast suikerbietenzaad te 

bestellen. De vroegbestelperiode loopt van 
17 augustus tot en met 3 september 2021.
In de vroegbestelperiode kunnen telers 
kiezen uit rassen uit de rassenlijst van vorig 
jaar. Afhankelijk van ras en zaadbehande-
ling wordt een korting gegeven van 5 tot 
10% op de basisprijs. Een ander voordeel is 
dat de beschikbaarheid van het gewenste 
ras ook zekerder is dan bij de hoofdbestel-
ling in december. Het nadeel van de vroeg-
bestelling is dat geen gebruik gemaakt kan 
worden van de genetische vooruitgang van 
de nieuwste suikerbietenrassen. 

De cijfers voor de nieuwe kandidaat-
rassen zijn weer te vinden in de Brochure 

Suikerbietenzaad 2021. Deze cijfers zijn 
gebaseerd op twee jaar onderzoek en 
kunnen nog wel wat veranderen. De nieuwe 
onderzoekscijfers van dit seizoen zijn pas 
eind november bekend. Nieuwe rassen 
zijn vaak beperkt leverbaar. Als deze zijn 
uitverkocht, zal in december alsnog een be-
staand ras gekozen moeten worden. Daar-
om adviseert Cosun Beet Company om 

(deels) al uit het huidige assortiment een 
keuze te maken. Voor telers die sowieso 
van plan zijn om volgend jaar weer een be-
staand ras uit te zaaien, is het zeker aan te 
bevelen om van de vroegbestelling gebruik 
te maken. Conviso Smart-rassen worden 
niet aangeboden via de vroegbestelling. 
Telers kunnen daarom pas in december 
een Conviso Smart-ras bestellen.

Wanneer loont het om te wachten?
IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers 
verwacht de grootste vooruitgang in het 

rhizoctonia-segment. Het ras Annemartha 
KWS komt vrijwel zeker op de nieuwe ras-
senlijst. Na 2 jaar in onderzoek scoort het 
104 op financiële opbrengst, 4% hoger dan 
de beste oude rassen. Bovendien scoort het 
‘zeer goed’ op rhizoctonia-resistentie en 
heeft het een 8,5 op bladgezondheid. Een 
punt hoger dan de oude rassen.

In de categorie aaltjesresistente rassen 
ligt er een ras in voor het tweede jaar in on-
derzoek dat naast een bietencyteaaltjes-re-
sistentie ook een resistentie heeft tegen 
het maiswortelknobbelaaltje, Meloidogyne 
chitwoodi. Dit ras, MK4242, komt nog niet 
op de rassenlijst maar zal al wel beperkt be-
schikbaar zijn, maximaal 1.000 eenheden. 
Concrete cijfers zijn nog niet beschikbaar. 
Dit ras kan een uitkomst zijn voor percelen 
met een hoge chitwoodi-besmetting.

De nieuwe rassen in de rhizomanie-ca-
tegorie zijn niet veel beter dan de oude 
rassen. Wel verwacht Leijdekkers echte 
vooruitgang van rassen die nu nog in het 
tweede jaar van onderzoek liggen. Deze 
scoren duidelijk hoger op financiële 
opbrengst of op bladgezondheid. Ook van 
deze rassen zullen maar maximaal 1.000 
eenheden beschikbaar komen. Cijfers 
komen eind november beschikbaar. 

Beter ras in rhizoctonia-segment 
op nieuwe rassenlijst suikerbieten

Vibrance SB niet meer toegelaten

Tegelijk met de zaadbestelling moeten 

telers ook aangeven of ze met het insectici-

de Force behandeld zaaizaad willen hebben. 

Force heeft een contactwerking en werkt 

daardoor alleen tegen bodeminsecten zoals 

bietenkevers, ondergrondse springstaarten 

en ritnaalden. Het werkt niet tegen blad-

insecten. Force wordt in de kleigebieden al-

gemeen geadviseerd en in andere gebieden 

alleen wanneer er schade door ritnaalden of 

emelten verwacht wordt.

Al het bestelde bietenzaad wordt wel 

behandeld met het fungicide Tachigaren, dit 

is effectief tegen aphanomyces en pythium.

Het middel Vibrance SB heeft voor teeltsei-

zoen 2022 geen toelating meer. Eventueel 

overgebleven restzaad uit 2021 dat met 

Vibrance SB behandeld is, mag daarom in 

2022 niet meer gebruikt worden. Zaad van 

rhizoctonia-resistente rassen werd stan-

daard met Vibrance SB behandeld, voor de 

andere rassen was behandeling optioneel.


