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Allereerst wil ik de nadruk leggen 
op het feit dat de suikerbiet een 
duurzaam gewas is. Het is een 
gewas waarbij alle delen van de 
plant gebruikt worden. De bladeren 
worden in de grond verwerkt en 
zijn een natuurlijke meststof. Van 
de wortel wordt suiker gewonnen 
en het restproduct, de melasse 
wordt gebruikt voor diervoeders 
en energie. Ook kan de suikerbiet 
gebruikt worden voor het maken van 
alcohol in parfums, antibacteriële 
gel, bio- ethanol, et cetera en ten 
slotte ook als vervanger van olie in 
diverse producten, zoals plastics. 
Nog een voordeel van het telen 
van suikerbieten is dat één hectare 
suikerbieten tot wel vier keer zoveel 
zuurstof produceert als één hectare 
bos.

De suikerbiet kent de grootste 
opbrengstgroei in vergelijking met 
andere gewassen. In de laatste 25 
jaar is de productiviteit van de 
suikerbiet verdubbeld. Een suikerbiet 
is een robuust gewas, dat in zekere 
mate beter bestand is tegen 
periodes van droogte dan vele 
andere gewassen, juist omdat de 
wortel in de bodem tot de diepere 
waterreserves raakt. Maar ook een 
suikerbiet lijdt onder omstandigheden 
met extreme droogte. Daarom wordt 
er veel onderzoek gedaan naar 
waterefficiëntie bij suikerbieten en hun 
weerbaarheid tegen droogte.

Door de diepe beworteling gaat de 
suikerbiet doeltreffend om met water 
en voedingsstoffen. Na de teelt van 

2022 is een turbulent jaar voor de Nederlandse akkerbouwers. Naast de 

klimatologische uitdagingen, wordt ook het wettelijk kader strenger en neemt de 

druk om te vergroenen toe. Een verandering die aan de ene kant nodig is, maar aan 

de andere kant complex is en waarbij de landbouw om extra inspanningen wordt 

gevraagd. Toch zijn er meerdere lichtpunten, omdat de sector al enige tijd bezig is 

met nieuwe ontwikkelingen om zo in te spelen op deze uitdagingen. 

Wim Zandvoort, Sales Manager 
Nederland,  geeft wat extra uitleg over de 
uitdagingen waar de sector mee kampt 
en hoe de suikerbieten passen in de 
groene transitie.

suikerbieten blijft er nagenoeg geen 
stikstof achter in de bodem. Door 
gebruik te maken van een goede 
uitgebalanceerde bemesting kan 
de robuustheid van de suikerbiet 
nog meer benadrukt worden. Een 
goede bemesting speelt dan ook een 
belangrijke rol bij de weerbaarheid 
van het gewas tegen ziekten en 
plagen, maar ook bij droogtestress.

Wanneer u kiest voor een 
suikerbietenras, kiest u voor een ras 
uit een bepaald segment: rhizomanie, 
bca of rhizoctonia, afhankelijk van de 
percelen waarop u suikerbieten teelt. 
Maar ook andere eigenschappen 
zijn belangrijk bij het kiezen van 
een ras. Een optimaal rendement 
kan worden verkregen door de 
juiste keuze te maken in kosten 
en verliesmanagement. Bij zware 
gronden kiest men het beste voor een 
gladde biet, die bij voorkeur hoger 
boven de grond staat. Op die manier 
gaat er bij het rooien weinig van de 
wortel verloren en hangt er minder 
grond aan de biet. Wilt u vroeg 
kunnen leveren bij de suikerfabriek, 
dan kiest men beter een ras dat al 
vroeg veel suiker aanmaakt. Bij een 
hoge onkruiddruk heeft een vroege 
grondbedekking de voorkeur. Bij 
een hoge bladschimmeldruk kan 
u kiezen voor rassen met een hoge 
bladgezondheid.

Ook hier ligt een grote uitdaging in de 
landbouw. Er mogen steeds minder 

gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt worden en er is een opmars 
bezig van zowel nieuwe ziektes als 
oude ziektes. Kweekbedrijven zoals 
SESVanderHave zetten daarom ook 
volop in op robuuste suikerbietrassen. 
Via traditionele veredeling wordt 
er geselecteerd op eigenschappen 
die voordelig zijn voor de suikerbiet. 
Bij SESVanderHave veredelen 
wij specifiek voor resistenties en 
toleranties die gebaseerd zijn op 
meerdere genen in de suikerbiet. 
Bij een éénzijdige tolerantie is 
het risico groot dat de ziekte in 
een paar jaar evolueert en die 
éénzijdige tolerantie doorbreekt. 
Zoals bijvoorbeeld het geval was bij 
phytophthora bij de aardappelen. 
Een brede bladgezondheid is voor 
ons daarom van groot belang, om 
ziektes zoals roest, meeldauw en 
cercospora het hoofd te bieden. Door 
deze te combineren met een goede 
bemesting kan de beheersing van 
bladziekten verbeterd worden.

Daarnaast is het ook belangrijk om 
naar het gehele plaatje te kijken, 
naar het volledige bouwplan. U 
kan door de inzet van een specifiek 
ras in een andere teelt een voordeel 
behalen met de bestrijding van 
een plaag. Een voorbeeld van een 
dergelijke oplossing is REDUKTO, een 
suikerbietenras met een resistentie 
tegen wortelknobbelaaltjes,. Het telen 
van dit ras zorgt voor een beheersing 
van deze aaltjes en dient zo als 

medicijngewas voor andere teelten, 
zoals (poot)aardappelen, peen of 
schorseneren.

Om in te spelen op de 
klimatologische uitdagingen, de 
beperkingen van het wettelijk kader 
en de vraag om te vergroenen, 
integreren we bij SESVanderHave 
deze concurrerende behoeften 
in onze R&D-pijplijn om nieuwe 
suikerbietenrassen te kweken. Deze 
nieuwe rassen worden uitgebreid 
getest op onze eigen proefvelden. 
Daarom investeren wij voortdurend 
in onze R&D-capaciteit om te kunnen 
anticiperen op de trends die zich 
voordoen in de teelt. State-of-the-
artveredelingstechnologieën, 
bigdata-analyses, bio-
informatica, gebruik van 
remotesensingtechnologieën en 
ouderwets veldwerk zijn essentieel.

Met behulp van 
teledetectietechnologieën 
zoals drones, weerstations en 
bodemsondes in het veld kunnen de 
deskundigen van SESVanderHave 
precies vaststellen wat de genetische 
prestaties tussen zaaien en oogsten 
bepaalt. SESVanderHave kan 
methodologieën zoals genomische 
selectie gebruiken om te voorspellen 
welk type suikerbiet ze moeten 
ontwikkelen voor een bepaalde 
markt, rekening houdend met 
factoren zoals hitte en droogte. Door 
de combinatie van deze data worden 
nieuwe inzichten verschaft die zullen 
helpen om de uitdagingen van de 
klimaatverandering in de volgende 
decennia het hoofd te bieden.

De suikerbiet is een weerbaar gewas, 
dat zeker interessant blijft voor de 
teler. Er zijn vele uitdagingen in 
de sector, maar de rassen blijven 
evolueren en we hebben positieve 
vooruitzichten. Wij zien ons als 
kweekbedrijf dan ook als een 
belangrijke schakel in de groene 
transitie en kunnen een positieve 
bijdrage leveren in de uitdaging om 
de toekomst van de suikerbietenteelt 
zeker te stellen.

De suikerbiet, een robuust gewas 
dat klimatologische en ecologische 
uitdagingen aangaat!

2   |   B I E T E N M A G A Z I N E   |   2 0 2 2  -  2 0 2 3 B I E T E N M A G A Z I N E   |   2 0 2 2  -  2 0 2 3   |   3



Wim Zandvoort, Sales Manager 
Nederland deelt zijn ervaring 
met bladschimmels binnen de 
suikerbietenteelt. 

In mijn studietijd van de middelbare 
en hogere landbouwschool (1986 
t.e.m. 1992) hebben we geleerd 
dat een hevige aantasting met 
cercospora slechts zelden voorkomt. 
Ik herinner me nog goed het volgende 
citaat: “Bestrijding kan geschieden 
door een resistent ras of een 
fungicidebehandeling, echter tot op 
heden zijn geen rassen en middelen 
toegelaten in ons land. Wel wordt er 
onderzoek gedaan naar de mogelijke 
zin van een bestrijding.” (Uit: Groene 
reeks, de teelt van suikerbieten).  
Hoe anders is de situatie anno 2022? 
Verschillende omstandigheden 
hebben ertoe geleid dat we voor een 
uitdaging staan om deze schimmels 
te beheersen. Er is in 30 jaar erg veel 
veranderd in de teelt van suikerbieten. 
Hiermee wordt ook direct duidelijk 

dat een veredelingsbedrijf als 
SESVanderHave reeds enige tijd en 
ook voor de komende jaren voor grote 
uitdagingen staat.

Terug naar de bladschimmels en de 
suikerbietenteelt.

SESVanderHave heeft de laatste jaren 
veel vooruitgang geboekt als het om 
bladschimmeltolerantie gaat. Van 
resistentie is geen sprake, de rassen 
hebben een brede bladgezondheid. 
Met een brede bladgezondheid 
bedoelen wij dat de tolerantie 
niet berust op een beperkt aantal 
genen. Niet alleen cercospora is van 
belang maar ook meeldauw, roest 
en ramularia. Resistenties kunnen 
gemakkelijk doorbroken worden als 
deze gebaseerd zijn op één of enkele 
genen. Daarom kiezen wij voluit voor 
een brede tolerantie.

Bij SESVanderHave zijn we ervan 
overtuigd dat raskeuze een belangrijk 

onderdeel is voor de beheersing van 
bladschimmels, maar dat enkel het 
geheel van teeltmaatregelen kan 
bijdragen tot een goed resultaat. 
De combinatie van raskeuze en 
teeltmaatregelen zoals bemesting 
en gewasbeschermingsmiddelen 
moet zorgen voor resultaten voor de 
langere termijn.

Het algehele welbehagen van de 
plant staat centraal. SESVanderHave 
is van mening dat stress de 
weerbaarheid van de plant nadelig 
beïnvloedt en vatbaarder maakt voor 
ziekten en plagen.

We spreken dan vaak over 
de abiotische stress. Dit zijn 
suboptimale groeiomstandigheden 
veroorzaakt door bijvoorbeeld 
droogte, wateroverschot, extreme 
temperaturen, zoutstress, 
mineraaltekorten en groeivertraging 
of schade na een bespuiting met een 
gewasbeschermingsmiddelen.

De afgelopen jaren hebben we een duidelijke toename gezien van de 

bladschimmeldruk in de teelt van suikerbieten. De belangrijkste schimmel blijft 

cercospora beticola, maar ook roest, meeldauw en ramularia steken regelmatig de 

kop op.

Bladschimmels: de afgelopen jaren 
een probleem, in de nabije toekomst 
beheersbaar! 

A R T I K E L

Een goede grondbewerking met een juiste bemesting 
staan aan de basis van een succesvolle beheersing.

Een goede grondbewerking is van belang als het gaat 
om bv. het waterbufferend vermogen van de grond. Een 
goede grondbewerking resulteert in minder waterplekken 
omdat de grond het water beter kan bufferen. Als je 
dit combineert met SESVanderHave-genetica die over 
het algemeen een snelle bodembedekking en een 
goede droogtetolerantie heeft, verminder je de kans op 
droogtestress.

Als het om bemesting gaat is het belangrijk dat het gewas 
tegen een stootje kan.

SESVanderHave is ervan overtuigd dat haar genetica 
gebaat is met een gematigde stikstofvoorziening, 

aangevuld met essentiële (sporen-)elementen wordt de 
kans op succes vergroot. Zo is kali belangrijk voor de 
vermindering van de vorst- en droogtegevoeligheid en 
speelt het een rol in de gevoeligheid voor schimmels. 
Silicium helpt bij de opbouw van sterke celwanden 
en vermindert dus de gevoeligheid voor droogte en 
ziekten. Magnesium zorgt voor de ongestoorde groei 
en werkt als bouwsteen van bladgroen. De voldoende 
beschikbaarheid van macro- en micro-elementen is van 
een steeds groter belang.

De combinatie van de hiervoor genoemde zaken, 
gecombineerd met de inzet van fungiciden en 
tolerante rassen, maakt een goede beheersing van 
de bladschimmels mogelijk. Sterke en weerbare 
suikerbieten blijven hierbij uiteraard fundamenteel.

 Í VROEG STADIUM:  
Kleine lichtbruine vlekken met onregelmatige 
vorm, omgeven door een vage donkerbruine 
rand. Aanwezigheid van een grijs draadweefsel 
met witte puntjes (zichtbaar met het 
vergrootglas)

 Í GEVORDERD STADIUM:  
Ziet eruit als gedroogde tabaksbladeren 
Ontwikkelings  factoren:  
Bij lage temperaturen (ideaal 17°C) en vochtige 
omstandigheden (>95% luchtvochtigheid)

 Í VERSPREID DOOR:  
Regen en wind

 Í KLIMAAT:  
Nat en koel

 Í GASTPLANTEN:  
Beperkt tot de soorten van het geslacht Beta1

 Í VROEG STADIUM:  
Oranjekleurige tot bruine wratten aan 
weerszijden van de bladeren, die een 
oranjeachtig stof bevatten en omgeven zijn 
door een gelige ring

 Í GEVORDERD STADIUM:  
Uitdroging van de bladeren 
Ontwikkelingsfactoren:  
Vereist tamelijk koele temperaturen (tussen 
15 en 22°C) voor zijn ontwikkeling, maar 
verdraagt ook warmere temperaturen. De 

sleutelfactor is vochtigheid gedurende 
lange periodes.

 Í VERSPREID DOOR:  
Regen en wind

 Í KLIMAAT:  
Vochtig

 Í GASTPLANTEN:  
Beperkt tot de soorten van het geslacht 
Beta1

R A M U L A R I A

RO E S T

 Í VROEG STADIUM:  
Kleine, ronde grijsachtige vlekjes met 
daaromheen een opvallende donkerbruine 
tot rode rand. Aanwezigheid van een grijs 
draadweefsel met zwarte puntjes (zichtbaar met 
het vergrootglas)

 Í GEVORDERD STADIUM:  
Grote bruinachtige zones, ziet eruit als 
gedroogde tabaksbladeren 
Ontwikkelingsfactoren:  
Heeft hoge temperaturen (27-32°C) en 
vochtigheid nodig gedurende een zekere 

periode en dit elke dag (15 tot 20 uur of 10 tot 15 
uur bij een zeer hoge vochtigheid)

 Í VERSPREID DOOR:  
Regen, wind en insecten

 Í KLIMAAT:  
Vochtig en warm

 Í GASTPLANTEN:  
Onder andere soorten van het geslacht Beta1, 
spinazie en bepaalde adventieve planten2

 Í VROEG STADIUM:  
Kleine witte, stervormige vlekken

 Í GEVORDERD STADIUM:  
Eerst witachtig, later grijsachtig (bloemachtig) 
tot paarsig dons, vol met zwarte puntjes. De 
bladeren drogen uit.  
Ontwikkelingsfactoren:  
Kan beginnen bij tamelijk droge 
klimaatomstandigheden (30-40% 
luchtvochtigheid) en ontwikkelt zich 
sneller wanneer de vochtigheid toeneemt. 
De afwisseling van droge en vochtige 

omstandigheden (ochtenddauw) versnelt de 
ontwikkeling. De temperatuur moet tamelijk 
hoog zijn (25°C).

 Í VERSPREID DOOR:  
Regen en wind

 Í KLIMAAT: 
Dauw en warm

 Í GASTPLANTEN: 
Beperkt tot de soorten van het geslacht Beta1

C E RCO S P O R A

M E E LDAU W
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Zaadproductie 

Z O O M

UITZAAIEN KWEEKBEDDEN
Het zaadproductieproces begint 
in augustus wanneer onze 
zaadproductieteams in Frankrijk en 
Noord-Italië de basiszaden inzaaien. 

ROOIEN STEKBIETEN
Na een koude periode 
(vernalisatie), worden de kleine 
bietjes of zogenaamde stekbietjes 
geoogst. 

ZAADVULLING
Na het bestuivingswerk 
beginnen onze vruchtjes te 
groeien. Deze stap wordt de 
zaadvulling genoemd.

UITPLANTEN 
STEKBIETEN
Onze productmanagers bepalen 
welke ♂ en ♀ lijnen gecombineerd 
worden en dit wordt uitgevoerd 
tijdens het uitplanten. 

VERNIETIGEN  
VAN DE BESTUIVER
Nadat de mannelijke planten 
de vrouwelijke planten hebben 
bestoven, worden ze zorgvuldig 
vernietigd.

HERNEMEN  
VAN DE GROEI 
Na het overplanten van de 
stekbietjes, groeien ze verder op 
onze vermeerderingsvelden. 

RIJPING
De zaden in de zaaddragers 
krijgen de tijd om te rijpen. 

SCHIETEN
De stekbietjes komen in een 
bloeiperiode terecht en krijgen 
schieters.

MAAIEN 
ZAADDRAGERS
Na het rijpen van de zaden 
worden de zaaddragers 
of vrouwelijke planten 
afgesneden. 

TOPPEN VAN  
DE SCHIETERS
Vroegbloeiende lijnen worden 
getopt zodat ze op hetzelfde 
moment bloeien en de mannetjes 
de vrouwtjes kunnen bestuiven.

DROGEN  
VAN DE PLANTEN
De gemaaide zaaddragers 
worden op het veld gelaten om 
te drogen.

BLOEI
De wind doet in principe het 
bestuivingswerk, want die 
vervoert het stuifmeel van de 
mannelijke planten naar de 
vrouwelijke planten.

OOGSTEN  
VAN DE ZADEN
Het ruwe zaad is geoogst en is 
klaar om verwerkt te worden 
in onze fabriek tot de bekende 
blauwe zaden.
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Dankzij verschillende teledetec-
tietechnologieën kunnen onze 
experts precies vaststellen wat 
de genetische prestaties van de 
rassen tussen de zaai en de oogst 
zijn. 

Dit gebeurt onder andere met:
• drones
• weerstations
• bodemsondes in het veld

Aan de hand van de verkregen 
data bouwen we algoritmes die de 
prestaties van individuele gene-
tica modelleren om de selectie te 
versnellen. SESVanderHave kan 
methodologieën zoals genomi-
sche selectie gebruiken om te 
voorspellen welk type suikerbiet 
ze moeten ontwikkelen voor een 
bepaalde markt, rekening hou-
dend met factoren zoals hitte en 
droogte.

Wat is het doel van het Sense 
of Field-project?

SESVanderHave, VITO en Biome-
tris (een spin-off van de Universi-

teit van Wageningen) zijn recent 
een samenwerkingsproject gestart 
onder de naam ‘Sense of Field’ dat 
ondersteund wordt door VLAIO 
(Vlaams Agentschap Innoveren & 
Ondernemen).

Het Sense of Field-project com-
bineert gegevens van weer-
stations, bodemsensoren en 
UAV-beeldvorming in genomische 
selectiemodellen om zo omge-
vingsgegevens te integreren in 
onze voorspellingsmodellen. 
Deze inzichten passen we toe op 
genomische selectiemodellen 
om de opbrengstprestaties en het 
omgevingsaanpassingsvermogen 
van de SESVanderHave-product-
portfolio te verhogen.

Een gegevensgestuurde, voor-
spellende veredelingsaanpak zal 
ons de nodige inzichten opleveren 
om de uitdagingen van de kli-
maatverandering in de volgende 
decennia het hoofd te bieden.

Interview met David Eyland,  
Project Manager Abiotic Stress

Sense of Field
TELEDETECTIETECHNOLOGIEËN DIE VASTLEGGEN WAT ER 
GEBEURT TUSSEN DE ZAAI EN DE OOGST

O N D E R Z O E K

Hoe belangrijk is technologie 
bij het bepalen van de presta-
ties van suikerbietenrassen in 
het veld?

Bij SESVanderHave beschikken 
we al over een grote reeks gege-
vens met genetische, genomische 
en fenotypische informatie van 
talrijke jaren van veldproeven in 
verschillende omgevingen. 

ZO HOUDT DE FAMILIE 
BERKEPIES HAAR BODEM 
GEZOND

”Gebruik voor een dure teelt als 

pootaardappelen oplossingen zoals 

Redukto om uw bodem en bouwplan 

gezond te houden.” 

Wat is de belangrijkste reden om voor het chitwoodi-resistente ras Redukto te 
kiezen?

De pootaardappelteelt is erg belangrijk voor ons bedrijf. Als wij binnen ons bouwplan preventieve keuzes kunnen 
maken, moeten we dit zeker doen. Vandaar de keuze voor dit Meloidogyne-resistente ras.

Hoe is uw ervaring als het gaat om de opbrengst van dit suikerbietenras?

De afgelopen jaren hebben wij voor Redukto gekozen. Dit jaar is het derde jaar dat we Redukto telen. Onze grondsoort is zandgrond en 
de opbrengst is volgens ons redelijk goed. Je moet dan denken aan een bietenopbrengst van 85-90 ton netto met een suikerpercenta-
ge van ruim 16%. 
Deze iets lagere suikeropbrengst per ha is het ons ruimschoots waard, om onze bodem gezond te houden.

Wat is uw advies aan uw collega’s?

Gebruik voor een dure teelt als pootaardappelen oplossingen zoals Redukto om uw bodem en bouwplan gezond te houden. 
Deze iets lagere suikeropbrengst per ha is het ons ruimschoots waard, om onze bodem gezond te houden.

TESTIMONIAL

Ras: Redukto 
Teler: Landbouwbedrijf “ De Viersprong”, 
fam. Berkepies te Nooitgedacht 
Bedrijf: Akkerbouw 80 ha 
pootaardappelen, 30 ha consumptie-/
zetmeelaardappelen, 8 ha suikerbieten 
en 8 ha zaaiuien. 75.000 vleeskuikens en 
opslag/verwerking van aardappelen.
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SV-RASSEN OP DE RASSENLIJST VOOR 2023

JEWEL

YUKON

REDUKTO

BANDA

LINCOLN

KOEMA

CAMELEON*

SPRINGFIELD

ZOET, BRILJANT 
• Zeer zoet type biet
• Goede financiële opbrengst
• Goede winbaarheid

HET GROENE GOUD 
• Zoet type biet
• Lage tarra
• Gezond 

bladapparaat

SLEUTELPOSITIE TEGEN 
WORTELKNOBBELAALTJES 

• Goede bladgezondheid
• Meloidogyne 

chitwoodi-resistent

HET GEZONDE GROEN
• Zoet type biet
• Lage tarra
• Gezond 

bladapparaat

GEZOND EN SUIKERRIJK
• Zwaar type biet
• Goede financiële opbrengst
• Erg goede 

bladgezondheid

BEDEKT MET ZOET 
• Zoet type biet
• Lage tarra
• Vroege 

grondbedekking

ZOET EN GEZOND 
• Goede financiële opbrengst
• Lage tarra
• Sterk tegen 

bladziektes

EEN SPRONG IN OPBRENGST 
• Zwaar type biet
• Hoge suikeropbrengst 

per hectare
• Vroege grondbedekking

* Wilt u dit ras proberen?
Contacteer Wim Zandvoort!

RHIZOMANIE

RZM2

RKN

RHIZOMANIE

RHIZOCTONIA

RHIZOMANIE

RHIZOMANIE

RHIZOCTONIA

HET RHIZOCTONIASEGMENT:
SESVanderHave is vertegenwoordigd met 2 rassen in dit belangrijke segment. 
Springfield een zwaar type biet met een snelle grondbedekking. Springfield beschikt over een goede 
rhizoctioniaresistentie en heeft goed gepresteerd onder de droge omstandigheden van 2022. Men kan dus 
spreken van een droogtestresstolerant ras. 
Lincoln is een iets lichter type biet met een goede suikeropbrengst per hectare en een zeer goede financiële 
opbrengst. Dit gecombineerd met een snelle grondbedekking en een zeer hoge bladgezondheid (8,5) maakt 
van Lincoln een zeer interessant ras voor de teler. Men kan Lincoln terecht een robuust ras noemen. 

HET RHIZOMANIESEGMENT:
Een segment met veel rassen en dus een ruime keuze. SESVanderHave is met vier rassen sterk 
vertegenwoordigd. Onze vier rassen hebben het kenmerk dat ze een lage grondtarra hebben. 
Gaat u voor een hoog suikergehalte dan kunt u kiezen voor het ras Jewel, met een hoog suikergehalte en 
een goede financiële opbrengst. Net als het ras Yukon staat het wat hoger boven de grond. Yukon heeft 
daarnaast een aanvullende rhizomanieresistentie (AYPR) en een lichte nematodenresistentie. Het ras Koema 
is nieuw op de rassenlijst en heeft de hoogste financiële opbrengst in dit segment. Dit ras heeft in onze ogen 
ook een lichte nematodenresistentie. Als vierde ras is er Banda dat gekenmerkt wordt door een zeer snelle 
grondbedekking gecombineerd met een goede bladgezondheid.

HET NEMATODENSEGMENT (BCA):
In dit segment zijn we aanwezig met één ras, dat meteen ook een innovatief ras is. Het gaat namelijk over het 
eerste  meloidogyne-resistente suikerbietenras op de rassenlijst in Nederland, Redukto. 
Redukto kan in het bouwplan gezien worden als een medicijngewas voor de grond, als bestrijding tegen het 
quarantaine-organisme meloidygne chitwoodi. Naast de meloidogyne-resistentie bezit dit ras een BCA-tolerantie.
Twee SV-rassen met een, volgens ons, voldoende nematodentolerantie zijn helaas niet opgenomen in het 
nematodensegment. Het betreft Yukon, een ras met een aanvullende rhizomanieresistentie en het ras Koema 
dat na 3 jaar onderzoek als nieuw ras in het rhizomaniesegment werd opgenomen met de hoogste financiële 
opbrengst!
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2

Na een droge, zogenaamde Franse zomer zijn de uitslagen 
van het Centraal Gewasonderzoek (CGO) bekend. Voor 
kwekers en industrie is dit altijd een belangrijk moment in 
het jaar. Zijn er voldoende rassen beschikbaar met de juiste 
kenmerken? Zijn de rassen beter resistent tegen ziekten of 
plagen?

Voor telers is het belangrijk om hun eigen ervaringen te 
matchen met de uitkomsten van het onderzoek.

Een teler kan op verschillende manieren deze info 
raadplegen. De voornaamste bron van informatie is de 
Brochure suikerbietenzaad. Hierin staan de rassen van 
de aanbevelende rassenlijst aangevuld met de beste 
tweedejaarsrassen. De rassen worden ingedeeld volgens 
de segmenten rhizomanie, nematoden en rhizoctonia.

Zoals u kunt lezen is er veel keuze en kunt u zonder 
probleem op basis van uw wensen een ras uitzoeken om in 
2023 te zaaien.

Het rassenaanbod voor 2023
KEUZE IN ELK SEGMENT
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www.sesvanderhave.nl 

Volg ons op

WIJ WENSEN U 
EEN VRUCHTBAAR 
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Dankuwel om te kiezen voor zaad van SESVanderHave. 
Laten we samen de wereld een beetje zoeter maken!

#TOGETHERWEGROW

WIN EEN SESVANDERHAVE FLEECE-TRUI

Naam en voornaam:

Adres:

E-mailadres:

Mobiel telefoonnummer:

Certificaat-label 1

Certificaat-label 2

Gewenste maat:      S    -    M    -    L    -    XL    -    XXL

Stuur dit ingevulde formulier naar contactNL@sesvanderhave.com

TEELT U ONZE SUIKERBIETEN IN 2023?  
WIN EEN WARME SV FLEECE-TRUI !!

Zaait u SV-suikerbieten in Nederland? 
Dan kunt u deelnemen aan deze actie. 
Verzamel 4 originele SV certificaat-labels van de dozen voor 
de zaai van komend seizoen. De eerste 100 inzendingen 
winnen een SV fleece-trui!

Actie onder voorwaarden.
Meer informatie op  
www.sesvanderhave.com/nl/news/fleece

Certificaat-label 3

Certificaat-label 4

JEWEL

Fungicide:

Tachigaren (7342/B--hymexazol

Insecticide:

Vibrance 52FS: (1
0776P/B)

Fludioxonil, m
etalaxyl-m

, sedaxane

Force 200CS (10846P/B)-Teflutrin

MINIMAAL KK92% - E
K95%

TYPE D 976


