irs informatie

GROTE BEDREIGING VOOR
RENDEMENT SUIKERBIETENTEELT
Sinds de eerste melding van rhizomaniesymptomen in rassen met één resistentiegen (Rz1)
in 2004 neemt het aantal besmette percelen gestaag toe. In bijna alle regio’s zijn er
besmette percelen gevonden. Voor de beheersing van de varianten die de rhizomanieresi
stentie kunnen doorbreken zijn er inmiddels ook een aantal rassen beschikbaar gekomen
met twee resistentiegenen (Rz1 + Rz2). Dit zijn de rassen Anneliesa KWS, Sandra KWS,
Florena KWS en Lieselotta KWS.
in de aanwezigheid van dit resistentiegen,
meer kansen. Na verloop van een aantal
teelten op percelen met een rhizomaniebesmetting zal de populatie van het
virus gaan opschuiven naar een steeds
groter aandeel van de variant die zich kan
vermeerderen ondanks de aanwezigheid
van het Rz1-gen.

Een individuele blinker is snel te herkennen, moeilijker wordt het als er veel bij elkaar staan in plekken of
stroken.
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Bij het uitspitten van een blinker (biet met rhizomaniesymptomen) is er vaak een insnoering op de
wortel zichtbaar. Deze kan ook laag op de wortel
zitten. Onder de insnoering is een wortelbaard
zichtbaar van fijne zijwortels.
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Bij het doorsnijden zijn de bruinverkleurde vaatbundels te zien. Dit wordt steeds beter zichtbaar naarmate het seizoen vordert.
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Ook het negatieve effect van rhizomanie
op suikergehalte en kwaliteit wordt weer
zichtbaar. Het suikergehalte op percelen
met een resistentiedoorbrekende variant
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IRS en Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) houden op 2
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Beheersing
De afgelopen jaren voerde het IRS proeven uit op percelen met een verschillende

Meer over het programma, hoofdsponsoren, bedrijven op de bedrijvenmarkt kunt
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u vinden op: www.wageningenur.nl/suikerbietencichorei2015.
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