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André Wauters van het Bieteninstituut over teelt en rassenkeuze
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Meer aandacht voor
bladgezondheid

co

Opvallend in de resultaten van de rassenproeven suikerbieten, die
het Bieteninstituut (KBIVB) ook in 2020 organiseerde, is dat de
productiviteit niet meer elk jaar stijgt zoals vijf tot tien jaar geleden.
Maar de nieuwe rassen zetten wel een stap vooruit op het gebied
van bladgezondheid. Traditioneel blikken we met André Wauters
van het KBIVB ook terug op het verloop van de teelt.
Patrick Dieleman

T

ot half maart kregen we te
maken met een natte winter,
wat de grondbewerkingen bij
de vroege zaai bemoeilijkte. Nadien
draaide de wind naar het noordoosten,
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waar hij bleef tot bijna eind mei. Er was
voldoende vocht in de bodem, maar
door de bodembewerking werd de
capillariteit doorbroken en de wind
droogde de bovenlaag uit. Dat veroor-

zaakte opkomstproblemen waar
ondiep gezaaid of wat te grof werd
klaargelegd. Door de zachte winter
lukte het in de polders moeilijk om de
grond fijn genoeg te leggen. “We zagen
het probleem verergeren, naarmate we
opschoven richting Tongeren en Luik.
Op de polders na kregen Oost- en
West-Vlaanderen en Henegouwen in
april en mei wat meer neerslag”, vertelt
André Wauters.

Gewasbescherming
Door de droogte werkten de bodemherbiciden niet naar behoren. “Er was

Teelttechniek
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bespuitingen niet tot in juni geraken
als je al in april begint. Daarom hebben
we nog een derogatie aangevraagd voor
Closer, dat gebruikt mocht worden vlak
voor het sluiten van de rijen. Als je de
kostprijs van die vier behandelingen
optelt bij de kostprijs van het ontsmetten met Force, kom je al snel op
170 euro. Bij met neonicotinoïden ontsmet zaad draait dat rond 70 euro. Dat
is een heel verschil, zeker als we zien ->
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zoen is ook vervroegd. Toen werd er
pas gezaaid vanaf 10 april, nu vanaf
20 maart. Maar ik stel toch vraagtekens
bij het bestrijden van bladluizen in het
tweebladstadium. We hebben maar
één erkend product, Teppeki, waarvan
één behandeling is toegelaten. We hebben een 120-dagenregeling gekregen
voor twee bespuitingen met Movento.
Met een nawerking van tien tot maximaal veertien dagen kan je met die drie
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wel contactwerking, maar de ontsnapte onkruiden gingen door de
droogte snel afharden, waardoor je ze
nog moeilijk weg kreeg”, vervolgt
André. “Wie weinig water gebruikte
bij driftreducerende doppen kon
onvoldoende bedekking realiseren. De
droge lucht werkte daarbij zeker niet
bevorderend. De eerste twee naopkomsten hebben goed gewerkt.
Nadien hebben we aangeraden om
meer olie toe te voegen bij de contactmiddelen. Wellicht hebben sommigen
te vroeg gedacht dat hun velden er
keurig bijstonden en dat ze wat minder intensief konden werken. Aan de
andere kant zorgde de droogte voor
een optimale mechanische onkruidbestrijding.” De veldopkomst was
goed waar de bodem in orde was. Op
bodems met een slechte structuur gaf
de eerste regen aanleiding tot tweewassigheid.
Ongeveer 15% van het areaal werd
gezaaid met zaad dat ontsmet was met
neonicotinoïden. Op de andere 85%
moest men vaak al in de laatste week
van april behandelen tegen bladluizen.
“In 2019 was dit pas in de laatste week
van mei. Ik denk dat we in het begin
van de jaren 90, toen we nog geen neonicotinoïden hadden, nooit gespoten
hebben voor half mei. Let wel, het sei-

“We hopen op rassen
met vergelingsziekte
tolerantie over twee
tot drie jaar.”

© TWAN WIERMANS

André Wauters:

“Suikerbieten blijft toch wel een teelt met enige flexibiliteit ten opzichte van het
klimaat, op voorwaarde dat de start goed is”, aldus André Wauters.
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Gemiddelde resultaten van alle rassen in (2018), 2019 en 2020 in
de klassieke situatie (minder dan 150 eieren en larven/g grond)
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dat de bietenprijs toch niet optimaal is.
Je wordt daar niet vrolijk van.”
Ondanks de warme zomer hebben de
bieten op goede bodems weinig afgezien van de droogte. “Op lichte of
ondiepe bodems was het moeilijker, en
uiteraard ook bij andere gewassen. Suikerbieten blijft toch wel een teelt met
enige flexibiliteit ten opzichte van het
klimaat, op voorwaarde dat de start
goed is.”
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100 = het gemiddelde van de getuigenrassen LisannaKWS, EvamariaKWS,
BTS4860N, BTS3480N, Eglantier, Jinx en Bayamo.
Rhizomanierassen: blauw, nematodentolerante rassen: groen en
rhizoctoniatolerante rassen: rood

Bo

De roest die elk jaar begin juli de kop
opsteekt, kon zich niet doorzetten door
de weersomstandigheden. Plaatselijk
was er witziekte. Cercospora is traag
op gang gekomen. “We hadden die verwacht rond eind juli, maar hebben pas
rond 10 augustus de eerste adviezen
voor behandeling gegeven. We voeren
een onderzoek samen met de universiteit van Luik en de firma Agroptimize
waarin we met modellen de aantastingen door cercospora beter willen voorspellen. Dit jaar waren de prognoses
perfect, ik durf niet zeggen dat dit alle
jaren zal lukken. Daardoor kwam wie
niet met een hypergevoelig ras werkte
en goed observeerde toe met één
bespuiting.”
Eind september - begin oktober
regende het op sommige plaatsen
150 liter, wat het rooien bemoeilijkte.
De tarra was heel hoog. “Tienen stond
zelfs een versoepeling toe voor de
grondtarra. Het suikergehalte startte
heel goed, maar de fabrieken draaien
tussen 17 en 18% suiker, wat niet heel
hoog is. Er zijn eind oktober en begin
november zelfs bieten geleverd met
gehaltes dicht bij 16%. Dat was lang
geleden. Het wordt zeker geen topjaar.”

© BRON: KBIVB

Amarok

Bladziekten

NEMATODEN en CERCOSPORA

RHIZOCTONIA + NEMATODEN
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KLASSIEKE RASSEN

TOLERANTIE CONVISO ONE
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Raseigenschappen
Cercosporatolerantie is belangrijk,
maar volgens André moeten rassen
ook een goede tolerantie hebben voor
roest en witziekte. “We verwachten een
algemeen goede bladgezondheid, maar
met de nadruk op cercospora. ->
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Rasgevoeligheid voor bladziekten: percentage van de
bladgezondheid dat met de rastolerantie wordt verkregen.
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Tot half maart kregen we te maken met een
natte winter, wat de grondbewerkingen bij de
vroege zaai bemoeilijkte.
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Het KBIVB stelt een vertraging vast in
de productiviteitsstijgingen, wat niet
wil zeggen dat de top bereikt is.
Heel wat nieuwe rassen zijn iets min-

bouwers met percelen met een grote
druk van onkruidbieten. Het is een
nieuwigheid, wat maakt dat het nog
niet op het niveau is van de andere rassen in de markt. Minpunten zijn de
gevoeligheid voor cercospora en enige
schietergevoeligheid, wat een probleem kan zijn voor dergelijke rassen.
Als ze zich kunnen uitzaaien, zit je de
jaren nadien met problemen. We
mogen wel verwachten dat de productiviteit zal toenemen, net zoals dat tien
jaar geleden gebeurde met de nematodenrassen.”
André is bijna zeker dat er vanaf volgend jaar aanvragen zullen komen voor
erkenning van nieuwe rassen die tolerant zijn voor vergelingsziekte. “We
werken al twee jaar aan een protocol
om die rassen te beoordelen. In 2020
hebben we daarvoor samengewerkt
met Duitsland en Nederland. We moeten daarbij de planten kunstmatig
infecteren door met BMYV (bietenvergelingsvirus) besmette bladluizen uit
te zetten. We hebben gekozen voor één
virus en hebben dat telkens per kweker
toegepast op een volgens hem tolerant
en gevoelig ras. We konden een heel
goede correlatie aantonen tussen de
symptomen van vergelingsziekte en de
opbrengstdaling. Er zijn duidelijke verschillen in de genetica. De meest tolerante rassen halen nog niet de
opbrengsten van de productiefste commerciële rassen. Dat is altijd zo in de
eerste fase. We denken er aan om voor
die testen zeer nauw te blijven samenwerken met Nederland, omdat dit zeer
dure proeven zijn. Er is dus hoop dat
we over twee tot drie jaar tolerante rassen hebben. Elke veredelaar is daar
mee bezig. Het is een noodzaak, zonder
neonicotinoïden en met het beperkt
arsenaal aan middelen ...” n

bo

der productief, maar tonen een beter
compromis op het gebied van blad
gezondheid. Echt grote verassingen
ziet Wauters niet in de resultaten. “We
zeggen wel aan onze landbouwers dat
ze moeten opletten met de resultaten
van de groep ‘andere rassen te testen’.
Die rassen werden dit jaar geïntro
duceerd in de markt met heel kleine
zaadpartijen. De uitzonderlijk goede
kwaliteit van het zaad kan een invloed
hebben. We moeten eerst een introductie in de markt hebben met een
commercieel zaadlot, dat die cijfers
moet bevestigen. Het is zeker niet aangewezen om alles te zaaien met die
rassen. We raden ook altijd aan om
meerdere rassen te zaaien, behalve
voor wie slechts enkele ha heeft.”
Tarra is nog altijd belangrijk, ook al
worden de bieten gereinigd bij het
laden. We hebben dit jaar zeer goed
kunnen vaststellen dat het een raseigenschap is, zowel in droge als natte
omstandigheden. Op proefvelden waar
we in heel moeilijke omstandigheden
moesten rooien, zitten we met 5% tarra
voor een goed ras, maar bijna 10%
grond voor een slecht ras. Je moet rekenen dat bij het reinigen slechts de helft
van de grond verdwijnt. Dit aspect
blijft dus doorwegen. Daarom houden
we er ook rekening mee in de financiële opbrengst: 1 ton grond is 10 euro
boete.” In de rassenproeven wordt de
tarra berekend op hele bieten, zoals
men bij de Tiense Suikerraffinaderij
werkt. Voor leveranciers van Iscal moet
daarop een correctie gebeuren met een
tabel die je kan vinden op de website
van het KBIVB.
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We laten cercosporatolerantie dubbel
zo zwaar meewegen als witziekte en
roest om de bladgezondheid te scoren.”
Nieuw dit jaar is dat die score uitgedrukt wordt in een percentage gezond
bladoppervlak. Ideaal is 100% gezond
blad. “Bij sommige rassen kan ik erop
vertrouwen dat de genetica voor 90%
beschermt tegen cercospora. Dat betekent dat ik die bescherming voor 10%
moet aanvullen met een fungicide. Bij
sommige andere rassen moet je voor
80% aanvullen. We merken de verschillen duidelijk op onze proefvelden
en hopen dat in de toekomst ook te
laten zien. We hebben een nieuwe
ingenieur in dienst, Eline Vanhau
waert, die zich gaat toeleggen op
allerlei toleranties en resistenties,
zowel tegen biotische als abiotische
stress – dus ook tegen droogte. We
doen het nog niet, maar ik denk dat we
daar met de klimaatverandering meer
rekening moeten mee houden bij het
beoordelen van rassen.”

Nieuwigheden
Nieuw dit jaar is het eerste Conviso
One-ras, Smart Jitka van KWS. De bieten zijn genetisch tolerant aan ALSherbiciden. Twee bespuitingen met het
ALS-herbicide Conviso One van Bayer
moeten volstaan om de teelt onkruidvrij te houden. ”Het werd al op kleine
schaal verkocht, bijvoorbeeld aan land-

Ter ondersteuning van de rassenkeuze vervullen de jaarlijkse rassen
proeven van het KBIVB een belangrijke
rol. Bekijk zeker de meerjarige resultaten in de tabel op www.irbab-kbivb.be.

