IRS INFORMATIE

RASSENKEUZE BEGINT MET
RESISTENTIE
De nieuwe rassenlijst voor suikerbieten geeft een ruime keuze aan rassen in de drie
resistentiecategorieën. In elke categorie zijn er dit jaar weer enkele nieuwe rassen. Opvallend
bij de rhizoctoniarassen is dat er nu te kiezen valt voor of een hoger resistentieniveau of een
hogere opbrengst.

Foto 1. Symptomen die kunnen duiden op een aantasting door
bietencysteaaltjes: pleksgewijs optreden van Mg-gebreksverschijnselen (links)
en slapende bieten (rechts).
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Foto 2. Rhizomaniesymptomen: blinkers (herkenbaar zijn aan de steile bladstand en de lichte kleur), rechts baardvorming en donkergekleurde vaatbundels
in aangetaste bieten. Als deze symptomen in de voorgaande bietenteelt veel
voorkwamen dan is een aanvullende rhizomanieresistentie nodig.
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