
Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teeltprak-
tijken die u later in het seizoen best uitvoert.  
Het kiezen voor tolerante/resistente rassen tegen specifieke ziekten ook conform met 
de IPM richtlijnen.  Het voorkomen van bepaalde ziektes is sterk gebonden met de 
weersomstandigheden en is moeilijk te voorspellen vooraf. Daarom is het belangrijk 
bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar ervaring met een be-
paald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trekken. Dit is ook de reden 
waarom u in dit artikel vooral gemiddelde resultaten zal terugvinden over 2 of 3 jaar, 
afhankelijk van hoe lang het ras al wordt meegenomen in proef. Resultaten omtrent 
onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, suikerrijkheid, suikerop-
brengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de rassen zullen u meegedeeld 
worden, die u kan gebruiken voor het maken van een rationele keuze. 
 
Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengstfactoren (wortelgewicht, maar ook de ziektetoleran-
ties, neiging tot schieten, opkomst, … 

Het ene jaar is het andere niet 
De proeven werden voor het grootste deel tussen 29 maart en 21 april. Het grootste deel werd 
gezaaid voor Pasen (4 april) zoals 50% van de bieten. Warm in het begin van de week, het einde 
van de week kende de koude . De week na Pasen werd gekenmerkt door neerslag waarbij in be-
paalde gebieden sneeuw, die toch enkele dagen bleef liggen voor de kieming en opkomst van de 
bieten. De aanwezige koude kenden we bijna tot einde mei. Soms werd de zaai wat te snel gestart 
en met de herinnering aan 2021 werden de bieten soms wat dieper uitgezaaid. De zaai werd tot 
25 april verdergezet.  

De veldopkomst was zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïn-
vloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden. Gezaaid op 1 en 2 april kon de grond 
niet meer drogen voor de komst van de koude en de gesmolten sneeuw verslempte de bodem die 
de veldopkomst .  

De rassen Annemonika Kws et Smart Jitka Kws ha dden een lagere veldopkomst, maar ook lage bij  

BTS 605, BTS 2385, BTS 4190 Rhc en BTS 1280 N. Purperverkleuringen werden eveneens op kiem-
lobben vastgesteld, afhankelijk van de genetica. 

De koude periode kort na de zaai heeft gezorgd voor vernalisatie die schieters kunnen meebreng-
sen. Vroege schieters werden geteld in de rassen BTS 2385, Tessilia Kws en BTS 2335. Naar het 
einde van het teeltseizoen toe werden de meeste schieters teruggevonden bij de rassen Hendrika 
Kws, BTS 605 en Annemonika Kws.  

Een tijdelijke temperatuurstijging midden mei bracht ook regens en onweders die de opname van 
bodemherbiciden verhoogde en fytotoxiciteit veroorzaakte.   
 

Einde mei hadden de bieten een grote groeiachterstand opgelopen, maar bj zeer hoge tempera-
turen vanaf begin juni, slechts tijdens 20 dagen, kenden de bieten een sterke gewasgroei, daarna 
daalden de temperaturen terug met de komst van soms hevige onweders. Een zeer sterke gewas-
ontwikkeling was op gang en was continu tot bij de oogst, onderhouden door zeer natte en som-
bere zomer. 
Het koude klimaat was gunstig voor de ontwikkeling van ramularia (met een geringe intensiteit) 
maar we noteren eveneens de afwezigheid van witziekte en weinig roest in 2021  

Bladziekten: overheersing van late cercospora 
Cercospora begon pas sterk te ontwikkelen rond begin augustus en een goed getimede fungici-
debehandeling hield het loof gezond met 1 of 2 behandelingen. De hoge temperaturen eind 
september waren ideaal voor een herinfectie van de gevoelige variëteiten. 

Nematoden 
De koude temperaturen van de bodem en de regelmatige regenval hebben het effect van nema-
toden op de teelt beperkt, hoewel het meetbaar blijft op het rendement. Tolerante variëteiten 
bevestigen hun resultaten wat betreft opbrengstpotentieel zowel na een lage als sterke infectie. 
Deze varieteïten werden gezaaid op 68% van de oppervlakten in 2021. 

De bladontwikkeling ... 
Terwijl de ontwikkeling van de bieten vertraagde eind mei, explodeerde de bladontwikkeling  na 
een periode van warmte begin juni. Dit komt door een hoge stikstofbeschikbaarheid door late 
mineralisatie, gecombineerd met overvloedige regevenval en een zeer somber klimaat. De zonne-
schijnduur gedurende juli en augustus waren bijzonder laag met een bewolkte hemel gedurende 
meerdere dagen. Het lijkt erop dat deze condities voor een « overmatige » ontwikkeling van loof 
hebben geleid. Een dergelijke bladontwikkeling was al jaren niet meer geregistreerd. Laten we 
niet vergeten dat we tussen 2018 en 2020 drie jaar achter de rug hebben met een tekort aan geac-
cumuleerde neerslag, wat gunstig is voor een zwakke ontwikkeling van het loof.  
 

De opbrengst 
De rooi van de proeven begon eind september en duurde tot 16 november.  De condities waren 
de eerste dagen relatief goed, maar deze zijn snel verslechterd en waren moeilijk in vele regio’s. 
Vanaf eind oktober droogden de gronden niet meer uit, waardoor bij zware gronden de grontarra 
steeg. 
De opbrengsten waren teleurstellend aan het begin van het seizoen (80 ton), maar met de ver-
wachte gemiddelde rijkheid. Na de regens van begin oktober verbeterde de opbrengst, maar de 
rijkdom viel terug naar 16°, om opnieuw te stijgen tot 17,5°-18° in november. De suikeropbrengst 
in de proeven veranderde nauwelijks tijdens de rooicampagne. 

 
Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat 
zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, 
niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het 
potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar 
hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal 
zorgen voor een rationele keuze. 
 

Resultaten van de suikerbietenrassen en keuze voor 2022 
 André WAUTERS  & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 
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Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in 2021—gemiddelde van de proeven 
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Figuur 2 : evolutie van de suikerrijkheid in 2021—gemiddelden en variatie per site 

Het maken van een goede rassenkeuze kan een grote invloed hebben op de teelt-
praktijken die u later in het seizoen best uitvoert.  

De keuze voor rassentoleranties past volledig in de IPM-strategie, ook al is de 
incidentie en ernst van bepaalde ziekten niet altijd goed voorspelbaar . Daarom 
is het belangrijk bij het maken van een goede rassenkeuze om niet na één jaar 
ervaring met een bepaald ras, zijnde goed of minder goed, uw conclusies te trek-
ken. Resultaten omtrent onder andere tolerantie/resistentie tegen bladziekten, 
suikerrijkheid, suikeropbrengst, het financieel potentieel en de stabiliteit van de 
rassen zullen u meegedeeld worden, die u kan gebruiken voor het maken van een 
rationele keuze. 

Om beter de praktijkomstandigheden bij het rooien te volgen heeft het KBIVB dit jaar zijn rooier 
met micro-ontkoppers uitgerust om de rassenproeven te rooien. Hoewel het soms moeilijk is om 
in een proef met verschillende kophoogten en diameters de ontkoppers af te stellen, zal deze 
techniek verder gebruikt worden. 

De proefomstandigheden in 2022 
De rassenproeven werden voor het grootste gedeelte gezaaid tussen 17 en 30 maart tijdens een 
zeer gunstige zaaiperiode, en één proef werd gezaaid na een korte regenperiode op 13 april. Deze 
periodes weerspiegelen de realiteit. De opkomst op het veld werd verstoord door extreem koude 
temperaturen begin april, gevolgd door lichte regen en een uitdrogende wind die een lichte 
korstvorming meebracht. Enkele rassen kwamen onder deze omstandigheden moeilijk op, met als 
gevolg een gebrek aan planten (figuur 1). 

De jeugdgroei van de bieten was gunstiger dan in 2021 (koud voorjaar), maar de bladluizen waren 
ook vroeger. Het voorjaar was erg droog en de onkruidbestrijding was niet altijd even geslaagd. 
Gelukkig bracht de maand juni ongeveer 80 mm water met zich mee. Regen die zeer welkom was 
voor de historisch droge zomer. Eind juni was de ontwikkeling en de bladmassa normaal, maar in 
het midden van de zomer was deze bladmassa aanzienlijk verminderd. De wortelopbrengst was 
echter al hoog, evenals de suikerrijkheid. Er was vaak verwelking, maar de regens van half augus-
tus en begin september waren gunstig voor het behoud van het blad. 

Bladziekten : terugkeer van witziekte, cercospora en roest domineer-
den laattijdig 

Half juli werden bladziekten vastgesteld en werden de eerste behandelingen tegen cercospora 
toegepast. Witziekte verscheen ook op verschillende percelen en tastte de meest vatbare rassen 
aan, ondanks de toegepaste fungiciden behandeling. Hoewel aanwezig, namen de ziekten in de 
loop van de maand en tot half augustus slechts weinig toe. Vanaf september en vooral in oktober 
namen cercospora en roest overal toe. De proeven werden één of twee keer behandeld, afhanke-
lijk van de aanwezige ziekten. 

Opbrengsten 
De oogst van de proeven begon begin oktober en duurde tot 25 november. De oogstomstandig-
heden waren gemakkelijk tot 15 november, maar regenval vertraagde de oogst van de laatste 
proeven.  
De opbrengsten waren, zoals deze zomer al was aangekondigd, hoog vanaf het begin en met 
weinig evolutie in oktober en november. Er waren verschillen in rijkheid tussen de regio's. 

Om een rassenkeuze te maken voor 2022 mag men niet stoppen bij één jaar ervaring, 
zijnde goed of minder goed. Rassen kiezen op basis van het jaarresultaat kan het gedrag 
van de rassen niet voorspellen onder toekomstige condities die we dit jaar niet in de 
hand hadden. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het potentieel van de 
rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gege-
vens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor een ratione-
le keuze. 

Sinds enkele jaren krijgt de “bladgezondheid” bij de aanbeveling door het KBIVB een belangrijke 
plaats in de rassenkeuze, naast de opbrengstcijfers. Als witziektetolerantie een zeer uitgesproken 
raseigenschap is, is zeker de cercopsoratolerantie belangrijker. Deze cercosporatolerantie heeft 
een invloed op het productiepotentieel van de rassen. Wij wensen dit dan ook met een objectief 
cijfer uit te drukken.  
Alle gegevens van alle rassen worden in de volgende tabel op de centrale bladzijden van deze 
‘Bieplanter’ gepubliceerd zoals de opbrengst karakteristieken (wortelgewicht, suikerrijkheid, tarra, 
maar ook de ziektetoleranties, neiging tot schieten, opkomst, ... 

Resultaten van de rassen en keuze voor 2023 
André WAUTERS & Eline VANHAUWAERT (KBIVB vzw—IRBAB asbl)

Figuur 1 : veldopkomst van de rassen in  2022—gemiddelde en variatie 

In 2022 heeft het KBIVB de proefrooier met 
micro-scalpers (Ropa) uitgerust om de 
proeven te rooien en zo beter de praktijk-
omstandigheden te volgen. De bieten 
worden nadien niet meer gecorrigeerd in 
het tareerlokaal van het KBIVB. 

Figuren 2 &3:  opbrengst en suikerrijkheid van de proeven 2022— gemiddelde en variatie 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW

PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be

De suikerbiet 
en haar teelttechniek

7



 

(1) een hoog cijfer geeft een gunstige kwotering aan voor tolerantie of bodembedekking   negatieve appreciatie positieve appreciatie 
 

(2) procent gezonde en leverbare bieten in proeven besmet met Rhizoctonia solani 
 

(3) de resultaten in het vet zijn bekomen op representatieve commerciële zaadloten 
 

*      schieters/ha, alle zaaidata meegenomen, inclusief onzuiverheden : de lengte van de balk geeft het aantal weer t.o.v. de getuige. 

Deze tabel geeft links, onder de blauwe hoofding, de karakteristieken en opbrengsten van alle rassen in klassieke situatie. Onder klassieke situatie wordt verstaan velden zonder specifieke 
problemen van rhizoctonia of van het bietecystenematode (lichte besmettingen zijn mogelijk). In dit linkse gedeelte van de tabel zijn de resultaten van ALLE rassen uitgedrukt t.ov. van de 
getuige (=100. De absolute waarden staan bovenaan de tabel ter informatie).  
Rechts onder de groene hoofding worden de resultaten van de rassen in nematodenbesmette situatie weergegeven, waar proeven werden aangelegd in velden met een gekende besmet-
ting door het bietecystenematode. De resultaten van de nematodentolerante rassen worden uitgedrukt t.ov. van de dezelfde getuige G. 
Om het suikergehalte beter te karakteriseren, worden de absolute cijfers van de beproeving eveneens naast de relatieve cijfers gegeven (enkel voor  2022). 
(Getuige = Lisanna Kws, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, Tessilia Kws, BTS 3305 N, Caprianna Kws, Bosley) 
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(3) de resultaten in het vet zijn bekomen op representatieve commerciële zaadloten 
 

*      schieters/ha, alle zaaidata meegenomen, inclusief onzuiverheden : de lengte van de balk geeft het aantal weer t.o.v. de getuige. 

Deze tabel geeft links, onder de blauwe hoofding, de karakteristieken en opbrengsten van alle rassen in klassieke situatie. Onder klassieke situatie wordt verstaan velden zonder specifieke 
problemen van rhizoctonia of van het bietecystenematode (lichte besmettingen zijn mogelijk). In dit linkse gedeelte van de tabel zijn de resultaten van ALLE rassen uitgedrukt t.ov. van de 
getuige (=100. De absolute waarden staan bovenaan de tabel ter informatie).  
Rechts onder de groene hoofding worden de resultaten van de rassen in nematodenbesmette situatie weergegeven, waar proeven werden aangelegd in velden met een gekende besmet-
ting door het bietecystenematode. De resultaten van de nematodentolerante rassen worden uitgedrukt t.ov. van de dezelfde getuige G. 
Om het suikergehalte beter te karakteriseren, worden de absolute cijfers van de beproeving eveneens naast de relatieve cijfers gegeven (enkel voor  2022). 
(Getuige = Lisanna Kws, Evamaria Kws,  BTS 3480 N, Tessilia Kws, BTS 3305 N, Caprianna Kws, Bosley) 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, 
lage wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 
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Figuur 4 : Prestaties 2020-2021-2022 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 

Figgur 5 : Potentieel in 2020-2021-2022 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoc-
toniatolerante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Rastolerantie maakt deel uit van de geïntegreerde bestrijding tegen plagen en 
ziekten. Het is ook een hoofdschakel, die in de toekomst welliswaar de belan-
grijkste tool zou kunnen worden tegen biotische factoren. 

Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare doeltreffende fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikke-
ling van ziekteresistenties.  

Een onmiddellijk antwoord is onvermijdelijk rastolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is de 
afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen.  

Daarom is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”, waar cercospora 
de belangrijkste factor in meespeelt (zie tabel op voorgaande bladeren). 

De rastolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd 

Daarnaast profiteren we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven 
(voornamelijk cercospora en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die 
ondanks een (of meerdere) fungicide behandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de 3 laatste jaren werden 89 cercospora, 35 roest en 14 witziekte quoteringen per ras 
bekomen. 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

 
Om zijn rassen goed te kiezen in 2023 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2023 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid 
van ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waar-
voor rassenkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatole-
rantie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2022; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevo-
len, ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in per-
celen met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest 
men voor het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tole-
rantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor 
het gewenst tolerantieniveau. 

 In velden gevoelig voor dichtslaan van het zaaibed : bekijk eveneens de 
kwaliteit van de veldopkomst. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is be-
langrijk om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden.  

Omdat alle jaren niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjari-
ge resultaten en eerst voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 

 

Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren.  Om de tolerantie voor cercopsora beter te evalue-
ren werden de eerste proeven met kunstmatige infectie aangelegd. 
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De keuze voor een nematodentolerant ras is een noodzaak in elk perceel besmet met het 
bietecystenematode Heterodera schachtii. Zodra de besmetting groter is dan 150 eie-
ren+larven per 100 g grond kunnen de verliezen tot meerdere procenten oplopen. Dit 
verlies kan door het gebruik van nematodentolerante rassen sterk verminderd worden. 
Het effect van nematodentolerante rassen is des te groter naarmate de aantasting toe-
neemt, ook is deze aantasting in diepere grondlagen te vinden (onder 30 cm). Vele nema-
todentolerante rassen hebben nu een opbrengstpotentieel dat in klassieke situatie op het 

niveau ligt van de beste rhizomanierassen. 
Detectie van de aanwezigheid van nematoden gebeurt door een bodemanalyse, maar 
nog beter via observaties gedaan tijdens de laatste bietenteelt : verbleking van het gewas 
met magnesiumgebrek, haarden met verwelking, (witte) cysten op de wortelharen, 
lage wortelopbrengst. 
Nematodentolerante rassen kunnen nog steeds de nematoden vermeerderen tijdens de 
teelt, maar minder dan de klassieke rhizomanierassen ! 

Prestaties van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie 
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Figuur 4 : Prestaties 2020-2021-2022 van de nematodentolerante rassen in nematoden situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige G. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 

Alle rassen werden onder klassieke situaties getest zonder specifieke problemen (zie vorige blad-
zijden) om het opbrengstpotentieel en de eigenschappen te vergelijken. In deze situatie zal de 
keuze voor een ras niet zozeer naar het type ras gaan « rhizomanie », « nematodentolerant » of 
« rhizoctoniaresistent » maar naar specifieke eigenschappen die de opbrengst maken.  

Naast de opbrengst zullen de ziektentolerantie, veldopkomst, schietersgevoeligheid belangrijke 
keuzemogelijkheden bieden voor een of een ander ras. 
Meerjarige resultaten van de klassieke proeven geven steeds een beter beeld van het algemeen 
gedrag van het ras onder de verschillende jaarinvloeden: klimaat, ziektedruk, en andere.   

Potentieel van alle rassen in klassieke situatie 

Figgur 5 : Potentieel in 2020-2021-2022 van de rhizomanierassen (blauw), nematodentolerante rassen (groen) en rhizoc-
toniatolerante rassen (bruin) in klassieke situatie.  
100 = gemiddelde van de getuige. De nieuwe rassen op 2 jaar staan cursief. De stippellijnen staan op 100-kbv. 
(G=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Rastolerantie maakt deel uit van de geïntegreerde bestrijding tegen plagen en 
ziekten. Het is ook een hoofdschakel, die in de toekomst welliswaar de belan-
grijkste tool zou kunnen worden tegen biotische factoren. 

Het aantal fungiciden die mogen gebruikt worden en daarnaast een goede wer-
king hebben, daalt ieder jaar.  

In het kader van IPM, is het kiezen van een ras met specifieke rastoleranties daar-
om cruciaal. Hoe later de oogst, hoe belangrijker het is om de rastolerantie te 
benutten om het opbrengstpotentieel van het perceel tot laat in het seizoen te 
garanderen. 

Ziekten zoals cercospora zijn steeds meer en meer aanwezig, en het verdwijnen van de beschik-
bare doeltreffende fungiciden,  verboden gezien hun impact op de omgeving  en de  ontwikke-
ling van ziekteresistenties.  

Een onmiddellijk antwoord is onvermijdelijk rastolerantie. De « bladgezondheid » van rassen is de 
afgelopen jaren zeer bruikbaar gebleken, en zelfs jaren bij lage ziektedruk en ongeacht de ziekte. 

Gecombineerd met de bescherming door een fungicide, valt de rastolerantie binnen IPM en moet 
dit zorgen voor gezond gebladerte, terwijl het risico op het ontwikkelen van resistentie tegen 
fungiciden wordt verminderd. Vandaag de dag is de resistentie van cercospora tegen strobiluri-
nes zo goed als algemeen.  

Van de verschillende bladschimmelziekten is zeker cercospora diegene die de grootse opbrengst-
derving geeft, gedeeltelijk omdat onze fungiciden niet curatief werken en slechts een korte werk-
zaamheid hebben. Een minder gevoelig ras kiezen is dan ook belangrijk om een gezond bieten-
blad lang te behouden.  

Dit is des te meer waar als :  

 de rotatie in bieten kort is 
 het gezaaide perceel langs een perceel ligt dat het jaar voordien besmet was met cercospora 
 de rooi laat is 
Laten we echter niet vergeten dat ook andere bladziekten zicht vroeg in het seizoen 
(echte meeldauw) of aan het einde van het seizoen (roest) kunnen ontwikkelen.  

Daarom is er ook een cijfer terug te vinden voor de “globale bladgezondheid”, waar cercospora 
de belangrijkste factor in meespeelt (zie tabel op voorgaande bladeren). 

De rastolerantie uitgedrukt via een percentage 

De rassentolerantie is uitgedrukt via een percentage. Al deze gegevens drukken een percentage 
gezond blad uit in verhouding met aangetast blad. Dit percentage drukken we uit door de ge-
zondheid van het blad te beoordelen. Een biet met een immuniteit tegen witziekte zal een quota-
tie krijgen van « 100 », een biet volledig bedekt met een wit pluis zal een quotatie « 0 » krijgen, 
met alle percentages daartussenin.  

Deze cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde waarnemingen uitgevoerd op de verschillende 
proeflocaties. De proeflocaties zijn in de eerste plaats de speciaal aangelegde proeven waar alle 
rassen worden uitgezaaid en er geen enkele fungicide behandeling wordt uitgevoerd en waar de 
ziekten zich vrij kunnen ontwikkelen: het zijn de bladziekte observatieproeven. In deze proeven 
wordt de ontwikkeling van elke ziekte gedurende het seizoen opgevolgd 

Daarnaast profiteren we ook van de aanwezigheid van bladziekten in de opbrengstproeven 
(voornamelijk cercospora en roest) om onze gegevens aan te vullen met ziekteontwikkelingen die 
ondanks een (of meerdere) fungicide behandeling(en) toch nog aanwezig zijn. 

Tijdens de 3 laatste jaren werden 89 cercospora, 35 roest en 14 witziekte quoteringen per ras 
bekomen. 

Tolerantie voor bladziekten moet een essentieel instrument zijn voor het behoud van de bladgezondheid ! 

 
Om zijn rassen goed te kiezen in 2023 
Een goede rassenkeuze voor de uitzaai 2023 rust op een goede kennis van de 
karakteristieken van zijn percelen. De eerste vraag betreft de aanwezigheid 
van ziekten/plagen die in het verleden op het perceel ontdekt zijn en waar-
voor rassenkeuze een belangrijke oplossing biedt: 

cercospora gevoelig perceel : kies een ras met een goede cercosporatole-
rantie. Let ook op de nabijheid van een sterk besmet bietenperceel in 2022; 

bij aanwezigheid van nematoden is een nematodentolerant ras aanbevo-
len, ook al ligt de besmetting laag (150 eieren+larven gemiddeld); 

 in een perceel met een gekend probleem van Rhizoctonia solani of in per-
celen met een intensieve vruchtopvolging met (korrel)maïs / raaigras kiest 
men voor het uitzaaien van een rhizoctoniatolerant ras. Opbrengst en tole-
rantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet hier oplettend zijn voor 
het gewenst tolerantieniveau. 

 In velden gevoelig voor dichtslaan van het zaaibed : bekijk eveneens de 
kwaliteit van de veldopkomst. 

Men kiest ook niet voor één enkel ras of één kweekbedrijf: diversiteit is be-
langrijk om eventuele risico’s van zaad, schieters, ziekten… te spreiden.  

Omdat alle jaren niet dezelfde zijn zal men ook voorkeur geven aan meerjari-
ge resultaten en eerst voor rassen die hun resultaten bevestigd hebben ! 

 

Foto 2 : Elk jaar legt het KBIVB 4 observatieproeven « bladziekten » om de tolerantie van de rassen 
voor witziekte, roest en cercopsora te evalueren.  Om de tolerantie voor cercopsora beter te evalue-
ren werden de eerste proeven met kunstmatige infectie aangelegd. 
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Figuur 6 : Tolerantie van de tassen voor de bladschimmelziekten : hoe langer de balk, hoe toleranter 
het ras (rangschikking volgens dalende bladgezondheid ). 

11



Sinds 2020 zijn rassen met een resistentie voor het herbicide Conviso® One via de europe-
se lijst beschikbaar. Bij deze rassen wordt een onkruidbestrijdingssysteem gebruikt geba-
seerd op ALS herbiciden die in twee behandelingen, met een interval van 10-15 dagen,  
wordt toegepast. 

De onkruidbestrijding bestaat erin om het herbicide te splitsen in 2 toepassingen van 0,5 
liter Conviso One, verplicht gemengd met een ander herbicide met een andere werkings-
wijze (bvb. ‘Betanal’ en Tramat’ of een bodemherbicide). Aan het mengsel wordt 1/2 liter 
olie toegevoegd of meer indien de weersomstandigheden het vergen. Om een efficiënte 
bestrijding te bekomen is het noodzakelijk de eerste behandeling toe te passen zodra 
melganzevoet of melde in het 2-bladstadium (maximum) staat, en de behandeling te her-
halen zodra de nieuwe onkruiden dit stadium bereiken.  

Vandaag is het productiepotentieel van de Conviso® Smart rassen duidelijk lager dan die 
van de rhizomanie-, nematoden- of rhizoctoniarassen weerhouden door het KBIVB. Hun 
gebruik moet dan ook specifiek beantwoorden aan gevallen waar de onkruidbestrijding 
vandaag problematisch is of in het geval van een overwoekering door onkruidbieten.  

De aankoopprijs van de Smart rassen is duurder, en bevat eveneens de aankoop van het 
herbicide Conviso One. 

De uitzaai van deze Smart rassen en het gebruik van het systeem vergen echter enkele 
voorzorgen :  

 Niet gebruiken in velden met een gekende resistentie van onkruiden tegen ALS herbi-
ciden (bvb grassen); 

 Verwijder de jaarschieters zodra ze waargenomen worden(en zeker voor de bloei) en 
draag de schieters uit het veld; 

 Het herbicide Conviso One kan fytotoxiciteit in de volgteelt veroorzaken, bvb bij niet 
kerende bodembewerking voor aardappelen of vlas: verkies de inzaai van een graange-
was (consulteer de erkenningsacte); 

 Bestrijd de opschieters van ALS bieten in de volgteelt (met een niet-ALS herbicide); 

 Behandel nooit ’klassieke bieten’ met  Conviso One en let op drift naar naburige perce-
len; 

 Het potentieel van de Smart rassen is vandaag beperkt. 

 

Het KBIVB wenst alle landbouwers te bedanken die aan het rassenonderzoek in 2022 hebben meegewerkt.   
De proeven werden aangelegd in Bassenge, Tongeren, Crisnée, Limont, Petit-Hallet, Jandrain, Bunsbeek, Gembloux, Huldenberg, Lennik, Mévergnies,  
Braffe, Briffoeil, Kluisbergen, Poelkapelle. 

Alvorens de keuze te maken voor een ras tolerant voor 
rhizoctonia bruinwortelrot zal men eerst de risicofacto-
ren aanwezig op het perceel moeten bestuderen: 

Een (frequente) rotatie met maïs, vooral korrelmaïs, 
raaigras. De inwerking van onverteerde materie is een 
verzwarende factor; 

Gebrek aan bodemstructuur, door rooiingen uitge-
voerd in vochtige omstandigheden, zelfs tijdens de 
laatste  5 jaar; 

Aanwezigheid van rhizoctonia bruinwortelrot geïden-
tificeerd bij bieten op het perceel. 

Het gebruik van een tolerant ras sluit de aanwezigheid van rotte bieten niet uit maar 
verzwakt ze sterk. Opbrengst en tolerantie zijn dikwijls omgekeerd gelinkt, men moet 
hier oplettend zijn naar het gewenst tolerantieniveau. « De tolerante rassen bieden 
geen oplossing indien zij niet gepaard gaan met passende landbouwkundige maatrege-
len: rotatie, respect voor de structuur, optimale pH en beredeneerde bemesting ».   

Elk jaar bestudeert het KBIVB het potentieel van de rhizoctoniatolerante rassen samen 
met de klassieke rassen. De tolerantie voor het wortelrot wordt bestudeerd in specifieke 

besmette proeven. De waarnemingen van wortelrot op alle geoogste bieten laat ons 
toe om een goede beoordeling van de tolerantie te geven. Rhizoctonia bruinwortelrot 

Onder stabiliteit van de variëteiten wordt verstaan de variatie in opbrengst/suikerrijkheid beko-
men door het ras tussen de verschillende proefjaren. De (on)stabiliteit heeft soms een oorzaak bij 
een genetische verandering van het ras (genetische stabiliteit) , meestal bij een interactie tussen 

het ras en het milieu (klimaat, opkomst, ziektedruk, … is landbouwkundige stabiliteit). Genetische 
veranderingen kunnen niet, maar de landbouwkundige stabiliteit is belangrijk. 

Stabiliteit van de rassen 

Figuren 7 & 8 : De grootte van de staven 
op de grafieken hierboven geeft de stabili-
teit weer:  hoe langer de staven, hoe groter 
de onstabiliteit tussen de jaren, dus hoe 
meer het ras beïnvloed wordt door de 
omstandigheden van het jaar.  
Staven naar beneden tonen een minder 
goede opbrengst/rijkheid (relatief) van het 
ras ten opzichte van het meerjarig gemid-
delde.  
De meest stabiele rassen staan links in de 
grafieken. 
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Figuur 9 : Tolerantie van de rhizoctoniartolerante rassen (2021-2022). Naast 
de opbrengst, moet de keuze gericht zijn op de tolerantie voor wortelrot in 
functie van het perceel. 
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Figuur 10 : Potentieel van de Conviso Smart rassen tov. getuige 
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