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Foto 1 en 2: rhizomaniesymptomen. Boven: een blinker (herkenbaar aan de steile bladstand en de lichte
kleur); inzet: baardvorming en donkergekleurde vaatbundels in aangetaste bieten. Als deze symptomen
in de voorgaande bietenteelt of in de nabijheid van het perceel veel voorkwamen dan is een aanvullende
rhizomanieresistentie nodig.

RESISTENTIE STEEDS BELANGRIJKER
RASSENKEUZE BEPALEND VOOR SUCCES BIETENTEELT
Rhizoctonia, bietencysteaaltjes en nieuwe varianten van het rhizomanievirus zijn de belangrijkste
bedreigingen voor een succesvolle bietenteelt. Op percelen waar het risico op deze ziektes en plagen
bestaat, beperkt de inzet van rassen met de juiste resistentie de schade.
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bietencysteaaltjes nog wel vermeerderen,

zal komend jaar komen te vervallen. Daar-

De resistentie van de bietencysteaaltjesre-
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Noud van Swaaij en Martijn Leijdekkers

Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:
Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

Foto 3. Bieten afkomstig van een perceel met rhizoctonia, variërend van gezond (links) tot volledig rot
(rechts). Rhizoctoniaresistente rassen beperken de schade door rhizoctonia, maar de resistentie is partieel,
zodat ook aanvullende maatregelen nodig zijn om rot te beperken.
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