irs informatie

HERKEN RHIZOMANIE AAN HAAR
SYMPTOMEN!
Een individuele blinker is snel te herkennen, moeilijker wordt het als er veel bij elkaar staan in plekken of stroken.

Een aantal varianten van het rhizomanievirus (zoals AYPR, TYPR en VYPR) doorbreken de
standaardresistentie van de suikerbietenrassen. De meest gebruikte resistentie tegen
rhizomanie (Rz1) in suikerbietenrassen is bij deze varianten onvoldoende. Daardoor
veroorzaken ze symptomen van rhizomanie en doen (veel) schade.
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Symptomen
Als in een ras zonder aanvullende
resistentie symptomen ontstaan van

bruinverkleurde vaatbundels zichtbaar.
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. Bij het doorsnijden
zijn de bruinverkleurde vaatbundels te zien. Dit
wordt steeds beter zichtbaar naarmate het seizoen
vordert.
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Staan er bij u op het perceel opvallend
veel blinkers, verspreid of op plekken, noteer dit in Unitip en kies voor de volgende
bietenteelt een ras met aanvullende
resistentie tegen rhizomanie.
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