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In dit dossier komen de rassenproeven
aan bod die het Koninklijk Belgisch
Instituut tot Verbetering van de Biet
(KBIVB of kortweg Bieteninstituut)
ieder jaar uitvoert. We hebben ook
gevraagd aan de veredelingsbedrijven
om hun kijk op de resultaten en de ont
wikkelingen in de teelt mee te geven.
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Goede opbrengsten
in de rassenproeven
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Iedereen verwachtte dat de suikerbieten in 2018 uitzonderlijk lage opbrengsten zouden leveren, maar toch werd
het een goed jaar, ook in de rassenproeven van het Bieteninstituut. We hadden er een gesprek met André Wauters,
die verantwoordelijk is voor de rassenproeven, en laten ook enkele veredelingsbedrijven aan het woord.
Patrick Dieleman
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is goed voor 36%, rhizoctonia voor 9%.
Nieuwkomers zijn LonnekaKWS, Bay
amo en FD Tatami. Bij de rhizomanie
rassen Aral, Corrado, Mankell en bij de
rhizoctoniarassen BTS4190RHC, Tiaris.
UrselinaKWS heeft al resistentie tegen
rhizomanietype 2. Bij ons zijn er enkele
gevallen opgedoken in de Wase polders
en in de streek van Binche. In die regio
kan het aangewezen zijn om zo’n ras te
gebruiken. Er zijn ook enkele resistente
rassen bij de nieuwkomers.”

er

qua financieel resultaat eveneens dui
delijk beter zijn dan hun ziekere colle
ga’s.” Ook Jan Van Cauwenberghe van
KWS vindt het een goede zaak: “Bij ons
is dat allang een belangrijk selectiecri
terium, naast het suikergehalte en het
financieel inkomen. We zien in de
resultaten dat de biet verder suiker kan
produceren wanneer het blad gezond
blijft. Een bespuiting minder levert ook
een besparing op van 50 tot 60 euro
per ha.” Bruno De Wulf van Strube
vindt dat België het goede voorbeeld
geeft. “In Duitsland en Nederland
behandelen ze zodra de eerste sympto
men zichtbaar zijn. In Frankrijk behan
delt het Bieteninstituut zodra de scha
dedrempel bereikt is, maar de
suikerfabrieken adviseren om te
behandelen zodra er symptomen zijn.
Het KBIVB wacht nog een week tot 10
dagen nadat de schadedrempel bereikt
is. Ook in de praktijk reageert de teler
niet op de dag dat de drempel bereikt
wordt. Dat geeft ook wat voordeel aan
de tolerante rassen. Dat is echt werken
volgens de regels van IPM.”
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Een belangrijke vernieuwing in de pre
sentatie van de resultaten is dat de ras
sen gerangschikt worden volgens hun
algemene bladgezondheid. “We willen
daar de nadruk op leggen”, verduide
lijkt André. “Een zestal jaren geleden
hebben we in het rassencomité het
reglement aangepast, om ervoor te
zorgen dat alle nieuw erkende rassen
minstens even resistent tegen blad
ziekten zouden zijn als de bestaande
rassen.” Toch duurde het enkele jaren
vooraleer de ziektetolerantie van de
eerstejaarskandidaten vooruitging.
“België is maar een klein land,” lacht
André, “te klein wellicht om de zaak
alleen te doen evolueren. We merken
nu dat men onder meer in Frankrijk en
Duitsland gewaarwordt dat bladziek
ten belangrijk zijn. De strobilurines
botsen op resistenties. Heel wat triazo
len verloren hun erkenning en plots
worden de kwekers wakker.”
BetaSeed juicht de wijziging toe. “In de
VS, waar we onze rassen ontwikkelen,
is er een heel zware druk van cerco
spora. Daardoor kunnen we ginds
zwaar selecteren op cercospora en met
gezonde rassen naar hier komen”, rea
geert Wannes Dermaut. “Maar je merkt
in de resultaten dat rassen met een
goede en zeer goede bladgezondheid

Bo

Bladgezondheid primeert

Nieuwe rassen
André vervolgt: “De nematodenrassen
vormen niet alleen de grootste groep
qua aantal rassen, ze nemen ondertus
sen 55% van de markt in. Rhizomanie

Nematodenrassen
Onder veredelaars wordt er gediscussi
eerd of het nodig is om de nematoden
rassen nog apart te onderzoeken.
Bruno De Wulf van De Wulf Agro wijst
op de opdeling tussen enerzijds de
klassieke situatie (op onbesmette
gronden of gronden met minder dan
250 eieren + larven per 100 ml grond)
en de nematodensituatie met zwaarder
besmette gronden. “De discussie evo
lueert naar het idee om de 2 netwerken
samen te smelten. We zien dat de
nematodenrassen steeds beter preste
ren zonder nematoden.” Bruno geeft
mee dat per ei of larve 3 kg suiker ver
loren zou gaan. “Bij 250 is dat ¾ van
een ton suiker. Dat verklaart deels
waarom de zuivere rhizomanierassen
moeilijk aan 100% raken. Maar we vin ->
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Tolemax
Tiaris
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het nadeel van rassen met een kleine
kop, wat klassiek zo is voor de rassen
van Strube”, reageert Bruno De Wulf.
“De rassen met een grote kop verloren
vroeger meer tarra. Dat levert hen nu
een voordeel op van 2 tot 3%. Hou je
daar rekening mee, dan zitten we alle
maal ongeveer op hetzelfde niveau en
dat lijkt me ook realistisch in de prak
tijk. Minder koptarra was voor ons
vroeger een commercieel argument,
maar nu gaat dat alleen nog op voor
Iscal – ongeveer 25% van het Belgisch
areaal. Toen we begrepen dat niet-ont
koppen in aantocht was, hebben we
onmiddellijk een boodschap gegeven
aan onze kwekers dat we nu dikke kop
pen moeten hebben. Maar dat wijzig je
niet op korte termijn.” Bij SESVander
Have zien ze ook een positief aspect:
“De smalle kop van onze rassen maakt
ze uitermate geschikt voor microtop
ping. Bij bieten waar de bladeren meer
verspreid ingeplant staan, riskeert men
ofwel een financiële bestraffing wan
neer de bieten te hoog getopt worden,
ofwel laat men te veel van de biet op
het land omdat er te diep gekopt werd.
Onze rassen komen bij Iscal uit op 5 tot
7% tarra, terwijl dat bij sommige
andere rassen kan oplopen tot 13 à
14%. Voor een vrachtwagen van 30 ton
geeft dat een verschil van meer dan
2 ton bieten. Dat is ook 60 tot 70 euro
verschil.”
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rhizomanie
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Aral
Corrado
Mankell

nematoden

Figuur 1. Rasgevoeligheid
voor bladziekten

boven de rhizomanierassen uit. We
raden sterk aan om ook voor de klas
sieke situatie over te stappen op nema
todenrassen. Het financiële resultaat
ligt hoger dan het gemiddelde financi
ële resultaat bij de rhizomanierassen.
De meeropbrengst laat toe om de
meerprijs van het zaad te compenseren
en nog een bonus over te houden.”
Laurent Mullens geeft aan dat SESVan
derHave sterk blijft inzetten op rhizo
manietolerante rassen: “Wanneer je
geen nematodenras hebt, kan je de
meerkosten van gemiddeld 60 euro per
ha uitsparen. Omgerekend is dat zowat
2% van de financiële opbrengst.
Bovendien geven die rassen op nietbesmette grond nog steeds 2% meer
opbrengst dan de nematodenrassen.
Hou er ook rekening mee dat de ver
schillen in zaadprijs bij het KBIVB niet
meewegen in het bepalen van de finan
ciële opbrengst, omdat ze daarvoor
met een gemiddelde prijs rekenen. We
raden de telers aan om de eigen situa
tie te bekijken en sowieso te kiezen
voor een rhizomanieras indien er geen
besmetting is. Als je twijfelt, laat dan
zeker een staal ontleden.” Ook Gerard
Liefooghe (Florimond Desprez) vindt
dat de rhizomanierassen nog steeds
hun plaats hebben: “Je mag niet verge
ten dat de klassieke rassen op nietbesmette proefvelden nog steeds
enkele procenten meer opbrengen dan
de nematodenrassen. Je gooit geen 2%
weg in tijden dat het allemaal niet te
veel opbrengt. Als je meerekent dat de
meerprijs van het zaad ook nog 1%
extra kosten geeft, zit je al met een ver
schil van 3%. De nematodenrassen
hebben hun plaats waar er nematoden
zijn, maar in niet-besmette grond
komen ze nog enkele procenten te
kort.”

en

den niet dat de telers absoluut een
nematodenras moeten kiezen. Tegen
woordig zijn de meeste nieuwe rassen
die men aanmeldt voor het klassieke
segment licht nematodentolerant. We
hebben begrepen dat we met zuiver
rhizomaniemateriaal geen toekomst
hebben in de rassenproeven.”
“We zijn ervan overtuigd dat we over
vijf jaar alleen nog over nematodento
lerante rassen spreken in de regio’s
waar geen rhizoctonia heerst”, stelt
Wannes Dermaut. “De beste nemato
denrassen steken ook op nietbesmette velden met kop en schouders

Het KBIVB heeft zich aangepast aan de
beslissing van Tiense Suiker om hele
bieten te laten aanleveren en bepaalt
niet langer de koptarra. “Dat speelt in

Droogte en hitte
De proeven werden gemiddeld 14
dagen later gezaaid dan andere jaren.
“De veldopkomst was overal goed,
maar we zagen wel verschillen in snel
heid”, vertelt André Wauters. “Grote
verschillen tussen rassen vanwege de
droogte konden we niet vaststellen,
maar we zagen wel dat de nematoden
rassen op licht besmette percelen iets
beter eruit kwamen.”
Globaal haalde men in de proeven
gemiddeld 106 ton bieten per ha, met
een suikergehalte van 19,2% (proefom
standigheden, geen kantrijen). Ook in ->
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Klassieke situatie

Financieel (16)-17-183

Financieel 20183

Geleverde grond 1

Globale bladgezondheid 2
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Resultaten van alle rassen 2018 (rangschikking volgens bladgezondheid)
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(2) Bladgezondheid: 1 = ongezond / 9 = heel gezond
(3) Financieel: getuige = 100
(4) Resistentie rhizomanietype 2

© ©NAAR KBIVB

(1) Cijfer is relatief ten opzichte van 100 voor getuigenrassen.
Klassieke situatie: veldopkomst: 100.752 planten/ha / wortelgewicht: 106.624 kg/ha / suikerrijkheid: 19,2% / geleverde grond: 3.621 kg/ha
Nematodensituatie: wortelgewicht: 101.580 kg/ha / suikerrijkheid: 19,4%
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Florimond Desprez

KWS

Gerard Liefooghe van Erauw-Jacquéry,
vertegenwoordiger van de Franse ver

“We zien dat we al drie speciale jaren
na elkaar kregen”, reageert Jan Van
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Figuur 2. Tolerantie voor
rhizoctonia (2017-2018)
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BetaSeed stelt dit jaar twee nieuwe
nematodenrassen voor: BTS 3480 N en
BTS 3305 N. “Voor BTS 3480 N zien we
mogelijkheden om de teelt voor vroeg
rooien te optimaliseren, omdat het een
supersuikerrijk ras is”, vertelt Wannes
Dermaut.” BTS 3305 N is een zwaar ras.
Vooral in de regio van Tiense Suiker is
het gegeerd voor rooien vanaf novem
ber, omdat de wortelopbrengst gigan
tisch is. Bij de rhizomanierassen blijven
we BTS 3955 verder commercialiseren,
een ras met een hoog suikergehalte en
een zeer goede bodembedekking.
BTS 2385, een ras met een perfecte cer
cosporaresistentie, moet voor vernieu
wing zorgen. Het is ook goed voor de
andere bladziekten en is bovendien
resistent tegen rhizomanietype 2. Bij de
rhizoctoniarassen blijven we bij onze
twee suikerrijke rassen: de BTS 605 bij
lichte aantasting (wat volstaat in 90%
van de gevallen) en de BTS 4190 RHC
bij een zware besmetting.”
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De evolutie van de bladziekten was
anders dan andere jaren. Eind juni
dreigde er cercospora, maar die viel stil
als gevolg van de hitte. “Na de regens
van begin augustus dook er weer wat
cercospora op, maar we zagen niet de
explosie die we verwachtten”, vertelt
André. “Daardoor waren de verschillen
tussen de rassen niet zeer groot. We
hebben gequoteerd, maar de cijfers in de
tabellen zijn gebaseerd op meerdere
jaren. De quotering voor witziekte is wel
van dit jaar. We hebben die pas beoor
deeld rond 20 augustus, toen er enkele
koelere nachten waren met wat vocht.
Die veroorzaakten een explosie van wit
ziekte. We hebben getwijfeld, maar heb
ben uiteindelijk geen bestrijding gead
viseerd, omdat het al zo laat in het
seizoen was. Toen ook de cercospora
herbegon, hebben we wel een bespui

edelaar Florimond Desprez, vindt het
een geluk dat de droge omstandigheden
in het voorjaar de bieten verplicht heb
ben om water te zoeken in de diepte.
“Dat maakt dat ze – behalve op zand
grond – niet heel veel te lijden hadden
van de droogte. Soms hebben ze hun
eerste bladeren verloren en moesten ze
die compenseren met nieuwe bladeren,
maar september en oktober hebben
machtig gecompenseerd.
In de rhizomanierassen staat Claira
max mee aan de top qua financieel
rendement en het ras heeft een heel
lage grondtarra. We hebben in dit seg
ment 2 nieuwe rassen, waarvan we dit
jaar nog FD Tee ontwikkelen. Dat ras is
dankzij een hoger suikergehalte een
welgekomen aanvulling voor vroeg
rooien. Gezien de prijsstelling op 17,5%
suikergehalte is het goed om eens een
rijk ras te hebben. We zetten ook nog
Tisserin in de markt, dat in Frankrijk
bij de productiefste rassen hoort.”
Bij de rhizoctoniarassen zorgt Tolemax
voor een goede combinatie tussen
opbrengst, tolerantie en grondtarra.
“Het is de properste biet van alle rhi
zoctoniarassen en de productiefste in
wortelopbrengst. In de proeven voor
erkenning gaat een mooi ras zijn
tweede jaar in, dat een stuk beter is in
resistentie, een goed suikergehalte
heeft en de klassieke rassen op enkele
procenten na evenaart qua opbrengst.
We moeten uiteraard nog zien hoe dat
ras zich dit jaar gedraagt, maar het is
goed gestart.
In de nematodenrassen hebben we
geen vernieuwing. We rekenen nog
steeds op Puramax en op FD Tatami,
dat van de Franse markt komt. Er gaan
enkele rassen door naar het tweede
jaar, zodat er volgend jaar vernieuwing
komt. We verwachten nog een gevoe
lige verbetering voor suikergehalte en
financieel rendement.”
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Gezondheid

ting aangeraden voor de velden waar
men pas na 15 oktober zou rooien.”
André toont luchtfoto’s. Daarop vallen
duidelijk de kleurverschillen op, bij
voorbeeld wat tolerantie tegen wit
ziekte betreft. “Voor een ras is een
goede tolerantie beter dan een bespui
ting. Die werkt ook langer dan 2 weken.
Je ziet op de foto’s duidelijk dat ziekte
tolerantie bestaat. Als je rekent dat een
fungicidebehandeling je meer dan
50 euro per ha kost en een ton bieten je
ongeveer 25 euro opbrengt, dan heb je
2 ton extra nodig om die bespuiting
terug te verdienen. Een zeer resistent
ras met tot 2% minder opbrengst is
zeker interessant. We kunnen mis
schien niet 100% zonder bespuitingen
werken, maar het geeft wel aan dat de
rassenkeuze een enorm verschil kan
opleveren op dit vlak.”
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de nematodenproeven haalde men
gemiddeld 101 ton. “Het bewijst dat
suikerbieten in vergelijking met andere
teelten heel sterk kunnen presteren in
droge omstandigheden, omdat ze zo
diep wortelen.”
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Dat houdt de bodem vochtig en ver
laagt de onkruiddruk. Je moet rekenen
dat 1 bespuiting al snel 60 tot 80 euro
kost, wat ook staat voor 2,5% van de
financiële opbrengst.”
Bij de nematodenrassen is Bayamo het
rijkste ras. “Bambou is een evenwichtig
ras en Eglantier is geschikt voor laat
rooien en heel sterk tegen cercospora.
Zeker voor late levering is een sterke
bladgezondheid nodig. Nieuwkomers
zijn Portal, dat van de Europese rassen
lijst komt, en Balisto. “Dat laatste ras is
het rijkste van de vier nieuwe nemato
denrassen op de Belgische markt. Het
scoort ook heel goed in veldopkomst
(planten/ha) en in bodembedekking.”
Bij de rhizoctoniarassen werd vorig jaar
Tiaris geïntroduceerd. De tolerantie
van Trivor is niet zo hoog als die van
Tiaris. Dus is het meer aangewezen
voor een lage besmetting of bij twijfel
of er een besmetting is. Op besmette
percelen moet je sowieso voor Tiaris
kiezen, dat een van de sterkste resis
tenties heeft.”
Mike brengt aan dat ze dit jaar met een
totaal nieuw segment starten, namelijk
cercosporatolerantie. “We zien de cer
cosporadruk jaar na jaar toenemen en
veel gewasbeschermingsmiddelen
staan onder druk.” Stein verwijst naar
de Elzas, waar de druk zeer sterk is.
“Daar bepaalt onze genetica de markt.
De bieten blijven gezond. De teler hoeft
er niet naar om te kijken. We komen
ermee naar België, omdat we ook hier
de druk zien toenemen. Portal combi
neert rhizomanie-, nematoden- en
cercosporatolerantie. Equateur combi
neert resistenties tegen rhizomanie en
cercospora. Die beide rassen lagen in
2018 al in onze demovelden. We kregen
heel wat reacties van telers die ze
opgemerkt hadden.” n

en

Bruno De Wulf geeft aan dat we niet
meer van rhizomanierassen moeten
spreken, maar van klassieke rassen,
vanwege hun lichte nematodentole
rantie. “In dat segment is nieuwkomer
Mankell onze marktmaker. Daarnaast
hebben we nog twee nieuwe rassen:
Kaplan en Vinci. Kaplan is suikerrijk,
met een heel lage tarra. Vinci is even
wichtig, met een goed niveau voor alle
parameters. Het nadeel is dat het ras
nergens in uitblinkt. Commercieel
moet je tegenwoordig uitblinkers heb
ben. Daarom heeft Kaplan veel meer
kans om het te maken.”
In de nematodenrassen heeft Strube
Gauss, Lumiere en Bazin. “Bazin wordt
vervangen door Raison, dat erkend is
op de Franse rassenlijst. Het heeft in
Frankrijk de beste cercosporatolerantie
en we hebben daarom de toelating
gekregen om het te verkopen in België.”
Bij de rhizoctoniarassen is Voltaire de
sterkmaker voor Strube. “Ik denk dat
dit ras een van de beste resistenties
heeft op de Belgische markt. Hoge
resistentie gaat altijd gepaard met wat
minder bruto-opbrengst. Hou er reke
ning mee dat de proeven gebeurden op
niet-aangetaste percelen. De cijfers
geven geen inzicht in de prestatie van
dat ras op besmette grond. Iemand met
een rhizoctoniaprobleem zou niet
moeten kijken naar de financiële
opbrengst van het ras, maar naar de
resistentie.”
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Cauwenberghe van KWS. “Bietentelers
moeten kunnen rekenen op rassen die
jaar na jaar goede suikergehaltes en
een goede wortelopbrengst leveren.”
Bij de nematodenrassen verwacht Jan
dat nieuwkomer Tessilia een heel groot
ras wordt: “Het is ondertussen al het
meest verkochte ras in landen waar we
het vorig jaar introduceerden. Het is
een rijk en evenwichtig type, met een
zeer goed financieel rendement en een
zeer goede witziektetolerantie.” In het
brede aanbod van KWS-nematoden
rassen ziet Jan niet direct een pro
bleem. “We positioneren Evamaria en
Lonneka voor vroeg rooien. Dan volgen
Lisanna en Tessilia en vervolgens Leo
nella voor de late rooi. We vinden het
belangrijk dat onze rassen goed scoren
op gronden met en zonder nematoden,
zodat de telers geen opbrengstverlie
zen hebben wanneer ze niet zeker zijn
of er een besmetting is, of op percelen
die maar deels besmet zijn.”
Bij de rhizomanierassen is Annelaura
het rijkste ras, vervolgens Gondola en
Xavier. Jan geeft aan dat KWS vooral
inzet op het suikergehalte. “Een ver
schil van 3% in suikergehalte is veel.
Op een gemiddelde van 18,5% suiker in
de biet, komt er meer dan 0,5% bij, of
meer dan 1 euro per ton bieten.”
Bij de rhizoctoniarassen is Isabella al
op de markt sinds 2010. “Met ons
nieuwe ras Hendrika tonen we dat we
hard gewerkt hebben om het gat in
financiële opbrengst dicht te rijden
met de andere rassen. Een nieuwkomer
is Annemonika. Het is bovengemid
deld qua bladziektetolerantie, scoort
hoog voor suikergehalte en financieel
inkomen, en de rhizoctoniatolerantie is
beter. We brengen soms potentiële ras
sen met een beter opbrengstpotentieel
niet op de markt omdat hun tolerantie
te laag is.”
Als tripeltolerante rassen rhizomanie/
rhizoctonia/nematoden zijn Hendrika
en Urselina ingeschreven als rhizocto
niaras, omdat er in België nog geen
aparte categorie voor bestaat.

SESVanderHave
Bij SESVanderHave hadden we een
gesprek met salesmanagers Mike
Antoine en Laurent Mullens en pro
ductmanager Stein Hoefkens. “Bij de
rhizomanierassen is Amarok num
mer 1 qua financiële opbrengst, bij de
hoogste in wortelopbrengst en bij de
laagste in tarra”, vertelt Laurent. “Aral
heeft een hoog suikergehalte en is
geschikt voor vroege levering. Beide
hebben een goede en snelle opkomst
en een zeer goede bodembedekking.

De uitgebreide resultaten van de
rassenproeven kan je raadplegen op
www.irbab-kbivb.be
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