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RASSENKEUZE 2017
De zaadbestelling begint met het kiezen van de juiste resistentie. In de zaadbrochure bij het
bestelformulier staan de rassen gerangschikt in drie resistentiecategorieën. Een juiste keuze uit een
van deze categorieën is een voorwaarde voor een succesvolle teelt.

Symptomen van rhizomanie in de suikerbieten: links een “blinker”, herkenbaar aan licht geel/groen blad en een steile bladstand; rechts een biet met insnoering.
Bij doorsnijden van de wortelpunt zijn donker verkleurde vaatbundels te zien.
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aaltjes op het perceel aanwezig zijn, kan
een teler zich de hogere zaadprijs besparen. Hij dient er echter wel zeker van te
zijn. Zijn er in het verleden bietencysteaaltjes waargenomen op het perceel, kies
dan sowieso voor een resistent ras. Neem
anders een grondmonster. Overigens
vermeerderen de resistente rassen de
bestaande populatie bietencysteaaltjes
nog wel, maar minder sterk dan vatbare
rassen. Daarom is het goed om bij een
besmetting ook andere maatregelen te
nemen in bouwplanverband, zoals de zaai
van een resistente groenbemester.

Veel blinkers
Steeds vaker worden telers verrast door
lage suikergehaltes in de bieten. Als dat
samengaat met het pleksgewijs of in stroken optreden van veel (meer dan 2-5%)
blinkers (zie foto), dan duidt dat op een
doorbraak van de rhizomanieresistentie
die standaard in alle rassen aanwezig is.
Het advies is om op dergelijke percelen
over te stappen naar een ras met aanvullende rhizomanieresistentie. Voor alle
resistentiecategorieën zijn dergelijke rassen beschikbaar.
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