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Dossier Rassenkeuze en
teelt van suikerbieten
Rond de jaarwisseling komt het Koninklijk Belgisch Instituut ter
Verbetering van de Biet (KBIVB) steevast met de resultaten van de
rassenproeven van het voorbije jaar. Voor ons is dat een kans om met
André Wauters, die verantwoordelijk is voor die proeven, terug te
blikken op het bietenjaar en de belangrijkste ontwikkelingen aan
bod te laten komen.
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Een terugblik op
het bietenjaar 2021
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In tegenstelling tot de droge en bij momenten hete zomers van de
voorgaande jaren, liet 2021 zich kennen als koud en nat. Gelukkig kon
een behoorlijke nazomer nog een en ander rechtzetten. Maar eerst liet
de koude en natte winter zich gelden.
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Patrick Dieleman

De zaaiperiode
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“Er werd een stuk later gezaaid dan in
2020”, vertelt André. “Begin maart is
zowat 100 ha gezaaid, voornamelijk in
de polders. De rest werd eind maart,
begin april ingezaaid. In het begin van
die week (29 maart tot 4 april) was de
temperatuur vrij hoog, maar het werd
steeds kouder, zodat de laatste percelen in koude grond gezaaid werden
– wat niet bevorderlijk was voor de
kieming.” Het bleef koud tot midden
mei. Onder de 10 °C kiemen de bieten
veel trager, zodat de opkomst heel laat
was. De telers hadden doorgaans ook
iets dieper gezaaid, om problemen met
droogte te voorkomen. In het westen
volgde heel wat regen, in het oosten
zelfs sneeuw. Bij het smelten vormde
zich modder, die verstikte de bodem
oppervlakkig. “Toch waren de aantallen per ha behoorlijk, zij het met verschillen tussen de percelen. Er waren
enkele zaadloten die het minder goed
deden. Wellicht speelde daar een combinatie van lage temperatuur met het
materiaal van de omhulling. In onze
proeven zagen we die mindere veldopkomsten bij die rassen in alle proeven.
Door de koude kleurden de kiemlobben van sommige rassen paars. De

koude maakte dat de bieten slecht tot
niet groeiden tot begin juni. Maar tussen 1 en 20 juni kregen we een warmtegolf, die maakte dat de bieten sterk
groeiden en heel wat schade inhaalden.” Door die warmte zagen de velden
er rond 20 juni uit als in een normaal
jaar – althans wat het blad betreft.

Gewasbescherming voorjaar
De koude maakte dat de bladluizen
wegbleven tot na half mei. “In 2020,
daarentegen, moesten we rond 20 april
al een bestrijdingsadvies rondsturen.
2021 leek wat op de situatie van 2019.
Er waren tot het sluiten van de bladeren rond 20 juni doorgaans één of twee
behandelingen nodig, waar in 2020 op
sommige plaatsen drie tot vier keer
werd behandeld. De bodemherbiciden
werkten in 2020 slecht door de
droogte. Dit jaar zagen we meer vooropkomstbehandelingen. Doordat de
grond goed vochtig was, gaven de
bodemherbiciden waar de hoogste
dosis gebruikt werd hier en daar aanleiding tot fytotoxische reacties. Juni
kreeg veel regen te verwerken in korte
tijd. Daardoor kwamen op de laagste
plekken bieten onder water te staan,
wat aanleiding gaf tot gele plekken in ->
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Bladziekten
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De grote bladmassa en de vochtige
omstandigheden werkten bladziekten
in de hand, maar niet de gebruikelijke.
“Eind juni, begin juli zagen we veel
pseudomonas. Dat is een bacterie-

Deze luchtfoto maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de rassen wat bladge
zondheid betreft.
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In tegenstelling tot in 2020 verschenen
de bladluizen in 2021 pas na half mei.
Daardoor bleef het aantal insectici
denbehandelingen beperkt tot één of
twee.

door het wegvallen van mancozeb
(noodtoelating tot in 2021). Anderzijds
was dit al een proefjaar, want de nog
beschikbare mancozeb werd prioritair
aangewend voor de aardappelen. Bij de
strobilurines zien we resistentieontwikkeling en voor de andere fungiciden
een kortere werkingsduur. Voor ons
lijkt de beste strategie om in te zetten
op cercosporatolerante rassen. Een
goede bladziektetolerantie is zeker
nodig voor alle bieten die na 1 november moeten worden geoogst.” n

“Bieten die na
1 november
worden geoogst
moeten een goede
bladziektetolerantie
hebben.”

© PATRICK DIELEMAN
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De koude en regenachtige lente maakte
dat de mineralisatie in de bodem laat
op gang kwam. “Eigenlijk was dat te
laat. Normaal zou de aanwezige stikstof eind juni moeten opgenomen zijn.
Het sombere weer maakte ook dat de
lichtintensiteit lager was. Daardoor
moesten de bieten meer bladmassa
aanmaken, waardoor ze minder konden investeren in hun wortel. De optelsom van deze fenomenen was de verklaring voor de lagere suikergehaltes in
het begin van de campagne. Sommigen
zijn beginnen leveren aan 15,5% suiker.
Dat zijn gehaltes van vijftien jaar geleden.”

en

Natte zomer

ziekte waartegen we dus niet kunnen
behandelen. De symptomen lijken echter sterk op cercospora. We hebben dat
goed moeten uitleggen in onze nieuwsbrieven. We zagen na zowat 15 jaar
– behoudens enkele lokale opflakkeringen – opnieuw ramularia. De aantasting was echter niet intens genoeg
om een behandeling te verantwoorden.
We moeten er wel rekening mee houden dat de sporen nu in veel velden zitten. Verder was er zo goed als geen witziekte en weinig roest. De vroege grote
aantasting met cercospora, waarvoor
vooraf gevreesd werd, bleef ook uit. De
koude hield de ontwikkeling tegen.
Midden juli zagen we sporadisch
enkele vlekjes, maar de aantasting
bleef doorgaans onder de schadedrempel. Op onze proefvelden hebben we
behandeld in de eerste tien dagen van
augustus. Cercospora ontwikkelde zich
sterk in de laatste dagen van augustus.
We hebben toen aangeraden om te
gaan kijken naar het veld en indien
nodig een tweede behandeling toe te
passen. We voorzien dat de bestrijding
van cercospora moeilijker zal worden
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het perceel. Maar ik schat in dat alle
plekken in totaal maximaal 20 tot
30 ha verlies hebben veroorzaakt.”
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Opbrengsten

co

Het KVIVB startte met rooien op 10 oktober en eindigde op 16 november. Gemiddeld werd er iets meer dan 100 ton/ha
gerooid, met weinig verschil tussen de
eerst en laatst gerooide proeven. “Er was
wel een evolutie in het suikergehalte. We
zijn begonnen met iets meer dan 16% en
eindigden iets boven de 18%. De spreiding
rond die gemiddelden is groot, en de penalisatie onder de 16% is groter dan de bonus
erboven. Dat maakt dat heel zware en wat
minder suikerrijke types het moeilijk had-

Toekomstige ontwikkelingen

er

den dit jaar. Maar sommige rassen haalden
ook op de vroeg gerooide proefvelden
meer dan 17% suiker.” In de klassieke
proeven werd gemiddeld zowat 107 ton
aan 17,7% suiker geoogst. De spreiding
tussen de hoogste en laagste opbrengst is
meer dan 20 ton en iets meer dan 1,5%
suiker. “We stellen een negatieve correlatie
vast tussen wortelgewicht en suikerrijkheid, maar uiteindelijk zitten zeer zware en
zeer rijke rassen zowat op dezelfde lijn als
we het inkomen berekenen. Klassieke rassen en nematodenrassen zitten ook zowat
op dezelfde lijn. Rhizoctoniarassen liggen,
zoals gebruikelijk, wat lager in opbrengst.
In de nematodenrassen is de sterke vernieuwing vertraagd. Enkele nematodenrassen zijn ondertussen al enige jaren op
de markt. Het is bij de rassenkeuze zeker
belangrijk om het driejarig gemiddelde te
bekijken en daarnaast ook de ziektetolerantie.” Om dat te illustreren toont André
een luchtfoto van een onbehandeld proefveld (zie p. 22). Hij hoopt in september
2022 proefveldbezoeken te kunnen organiseren om dit aan de landbouwers te
tonen. De rhozoctoniarassen werden
beproefd op een zeer zwaar besmet perceel, waarop een niet-tolerant getuigenras
bij de oogst al bijna 90% rot was. “We hebben een index berekend die een maat is
voor de stijging van de besmetting tussen
meerdere tellingen. De twee rassen die er
uitspringen met een sterke rhizoctoniatolerantie zijn BTS4190RHC en Annemartha
KWS. Op die manier komen we aan de

Bo

A

ndré Wauters van het KBIVB verduidelijkt dat klassieke proeven in
2021 in Héron, Sauveniere (Gembloux), Vellereille, Chièvres en Bossuit
lagen. “Verder waren er drie nematodenproeven in Acosse, Gingelom en Lauw
(Tongeren). Op basis van bodemstalen na
het zaaien werd het proefveld van Bossuit
bij de nematodenproeven genomen. We
hadden observatiepercelen voor bladziekten in Crisnée, Bertem, Lennik en Briffoeil.
En er was een zwaar met rhizoctonia
besmet perceel in Mévergnies.”
André telde wat meer vroege schieters
(juni-juli) dan gewoonlijk bij BTS2385,
Tessilia KWS en BTS2335. “Bij drie rhizoctoniarassen zagen we later in het seizoen
schieters, namelijk bij Hendrika KWS,
BTS605 en Annemonika KWS. Daar kunnen we echt spreken van vernalisatie. Die
langdurige koudeperiode heeft dat zeker
verergerd.”

en

Patrick Dieleman

kleuren in onze tabellen.”
Er was ook een proefveld gewijd aan sterke
rhizomanie. “Daar hebben we rassen getest
waarbij onze collega’s in Frankrijk of
Nederland een zekere resistentie hebben
vastgesteld. De proef bevestigde dat Caprianna KWS de beste resistentie heeft. Dat
ras hebben we vorig jaar al aanbevolen
voor sterke rhizomanie, net als onze
Franse en Nederlandse collega’s.”

bo

De weersomstandigheden hadden uiteraard ook invloed op de gewas
ontwikkeling en de opbrengst in de rassenproeven. Dit jaar waren er
rassenproeven op vier niet-besmette en vier met nematoden besmette
percelen.
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Klassieke en nematodenrassen
op hetzelfde niveau

In deze rassenproef zijn er voor het eerst
twee rassen aangemeld met tolerantie
voor vergelingsziekte. “De kwekers moeten
op basis van de resultaten nu beslissen of
ze ermee doorgaan. We zijn al 3 jaar bezig
met dergelijke proeven, vooral om de
manier van beoordelen van de resistentie
op punt te stellen. We doen dat onder meer
door de planten kunstmatig te infecteren
met besmette bladluizen. Maar de moeilijkheid is dat er drie types van vergelingsvirussen zijn, zodat we alles in drievoud
moeten doen. De eerste conclusie is dat er
tolerantie bestaat, maar die ligt nog niet
bij de meest productieve rassen. Er zal tijd
nodig zijn om met productieve vergelingsziektetolerante rassen te komen. In theorie
kunnen de eerste rassen al in 2023 op de
markt komen, maar het is nog niet zeker
dat daar al iets waardevols tussen zit op
het gebied van productiviteit.”
Een andere ontwikkeling zijn de rassen die
tolerant zijn voor het ALS-herbicide Conviso One. “We hadden in 2020 via de Europese rassenlijst al één ras: Smart Jitka
KWS. In de rassenproef lagen de resultaten
in de lijn van het jaar voordien. Er zijn er in
2021 meer uitgezaaid dan in 2020. Ik denk
dat het systeem goed gewerkt heeft qua
onkruidbestrijding, maar het was daarvoor
uiteraard een gemakkelijker jaar. Er worden wel andere nieuwe Conviso-rassen ->
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Vanuit het oogpunt van
IPM en gezien het steeds
beperkter arsenaal aan
fungiciden is bladziekte
tolerantie een belangrijk
selectiecriterium.
Figuur 2 toont de gemid
delde tolerantie voor
witziekte, cercospora en
roest samen.

Tessilia Kws
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suikerrijkheid % getuige
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Figuur 1. Gemiddeld financieel potentieel (2019)-20202021 in vergelijking met de getuigenrassen (=100),
klassieke situatie
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BTS 4190 RHC
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op eenzelfde niveau sco
ren. De rhizoctoniarassen
scoren onder het gemid
delde, maar daarbij moet
ook hun tolerantie tegen
rhizoctonia in rekening
gebracht worden. Die ras
sen zijn aangewezen voor
met rhizoctonia besmette
bodems, waarop de andere
rassen totaal niet aange
wezen zijn.

Bo

BTS 3480 N, BTS 4860 N,
Tessilia KWS, Gwendolina
KWS en BTS 3305 N. Hun
gemiddelde financieel
potentieel is 100. Het is
opvallend dat klassieke
rhizomanierassen en ne
matodentolerante rassen
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Voor meer info verwijzen we naar
www.irbab-kbivb.be, waar je de resultaten van de rassenproeven 2021 in
detail kan bekijken.
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De resultaten
Figuur 1 toont het gemid
delde financieel potentieel
bekeken over de laatste
drie jaar uitgezet ten op
zichte van de suikerrijkheid
(verticale as). Getuigen
rassen zijn Lisanna KWS,
Eglantier, Evamaria KWS,

terug aardappelen op een besmet perceel telen als je kan aantonen (met een
officieel bodemstaal en -analyse) dat
er geen meloidogyne meer aanwezig is
in dit staal. Er zijn ook meer dan veertig gemeenten met verscherpt toezicht,
wat onder meer een verplichte analyse
op meloidogyne bij (hoeve)pootgoed
tot gevolg heeft. Op www.nematoden.
be houden we een pagina over de wetgeving met betrekking tot meloidogyne
up-to-date.” n

bo

meester van Inagro. “Meloidogyne is
wel degelijk een belangrijk issue in
aardappelen, omdat M. chitwoodi en M.
fallax quarantaine-organismen zijn
– met individuele meldingsplicht bij
het FAVV. Bij een positief perceel mag
je geen knol-, wortel- en bolgewassen
telen, dus ook geen aardappelen.
Helaas is de lijst van resistente teelten
– die dus de Meloidogynepopulatie
naar beneden halen – niet zo heel
groot. Een nieuwe teelt of in dit geval
een nieuw ras is dus welkom om het
probleem te helpen saneren, temeer
omdat het aantal beschikbare nematiciden beperkt is en ook die de aaltjes
niet volledig onderdrukken. Je mag pas

er

aangemeld voor de proeven, maar de
productiviteit ligt nog niet hoog
genoeg opdat ze in de markt kunnen
komen. We wachten af. “
Een andere nieuwigheid is Redukto
van SESVanderHave. Dit ras is in staat
om de druk van de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla en M. chitwoodi
terug te dringen, wat positief is voor
een volgteelt van aardappelen. André
reageert dat ze dit ras nog niet getest
hebben en bijgevolg ook weinig kunnen zeggen. “In suikerbieten zien we af
en toe Meloidogyne naasi, maar voor de
genoemde soorten verwijs ik naar mijn
collega’s uit het aardappelonderzoek.”
Voor PCA reageert Kürt Demeule-
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Figuur 2. Gemiddelde blad
gezondheid in 2021
(100 = volledig gezond)
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