
Rhizoctonia

 I N  H E T  KO RT 

Wortelziekte veroorzaakt door de 
grondschimmel Rhizoctonia solani.

 
Veroorzaakt een donkerbruine 
verrotting van de wortel en de 
wortelhals.

KENMERKEN

Verspreiding

Bij afwezigheid van gastplanten overleeft de 
schimmel jarenlang in de grond in de vorm van 
kleine bruine tot zwarte overlevingsstructuren, 
zogenaamde sclerotiën. Vanaf een bepaalde 
grondtemperatuur (ca 15°C) worden de sclerotiën 
actief bij contact met de afscheidingsstoffen van 
de gastplanten. Dan gaan ze een aaneenschakeling 
(‘mycelium’) van schimmeldraden (‘hyfen’) vormen. 
Die schimmeldraden zoeken contact met de wortel 
en zetten zich vast op het worteloppervlak. Daarna 
vermenigvuldigt het mycelium zich op de wortel. 
Tijdens zijn ontwikkeling onttrekt de schimmel 
cellulaire voedingsstoffen aan de plant voor zijn 
eigen groei. Het mycelium dringt geleidelijk de 
cellen binnen en doodt ze, waarbij de schimmel 
overlevingsstructuren produceert. De plant begint 
af te sterven wanneer haar vaatbundels worden 
aangetast.

De sclerotiën van de Rhizoctonia solani kunnen 
verspreid worden door de wind, water (regen, 
afvloeiing, irrigatie) en het verplaatsen van 
grond (erosie, bodembewerking, rooien). Ideale 
groeiomstandigheden voor de schimmel zijn 
overvloedige regenbuien en hoge temperaturen in de 
lente en zomer.

T E C H N I S C H E  F I C H E



 Í Droge, donkerbruine tot zwarte 
verrotting aan het oppervlak of in 
de grond.

 Í Soms kan de biet volledig 
verdwijnen, vooral in het centrum 
van de haarden.

De symptomen kunnen worden 
verward met die van andere 
vormen van wortelrot zoals 
pythium of aphanomyces.

 Í Plotse bladverwelking die leidt tot chlorose en volledige 
afsterving van de bladeren

 Í De dode bladeren blijven aan de wortel vastzitten en 
vormen een rozet van bruine bladeren.

 Í Net voor de plant afsterft, kan een nieuw bladerenboeket 
verschijnen midden in het bruine rozet.

A A N  D E  WO RTE L

A A N  D E  B L A D E R E N

Gastplanten

De fytopathogene schimmel Rhizoctonia solani werd ontdekt in 1858 
en kan naast de suikerbiet nog heel wat andere plantensoorten 
aantasten: maïs, soja, wortelen, bonen, Engels raaigras, onkruid enz.

 Symptomen

In ernstig besmette percelen kan de schade 
zware economische gevolgen hebben: een zwaar 
rendementsverlies (totaal in de zwaarst besmette 
zones), laag suikergehalte, toename van de grondtarra, 
slechte industriële kwaliteit, moeilijke opslag, hoger 
percentage niet-verhandelbare bieten...



B I OT I C  S TR E S S  D E PA RT M E NT
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Meer info? 
Volg onze sociale media en neem een kijkje op www.sesvanderhave.com

Hendrik Tschoep 
KWEKER BIJ SESVANDERHAVE / EXPERT IN RHIZOCTONIA

WELK MIDDELEN ZIJN ER OM 
RHIZOCTONIA TE BESTRIJDEN?

HT: In de eerste plaats kunt u door 
de gewasrotatie te verlengen, met 
een tussentijd van 3 tot 5 jaar, het 
risico op bodeminfectie terugdringen. 
Vermijd zoveel mogelijk gastplanten 
voor de schimmel bij de rotatie (maïs, 
soja, Engels raaigras en groenten 
zoals wortelen en schorseneren) 
en zaai voor de biet een strogewas. 
Bestrijd ook het onkruid (bepaalde 
soorten kunnen gastplanten zijn, zoals 
ganzenvoet). Verder is het behoud 
van een goede bodemstructuur een 
belangrijke factor. Voorkom ophoping 
van maïsstoppels in de ploegvoren; 
hierdoor gaan de resten minder snel 
ontbinden zodat ze een bron van 
inoculum vormen voor aantastingen 
door Rhizoctonia solani in de volgende 
lente. Naast al die landbouwkundige 
maatregelen is de keuze van een 
tolerante variëteit een middel om het 
opbrengstpotentieel van het perceel te 
behouden.

WAAR STAAT SESVANDERHAVE IN 
DIT MARKTSEGMENT?

HT: We zijn al enkele jaren marktleider 

in de meeste West-Europese landen, 
de belangrijkste markten voor 
suikerbieten. Onze sterkte is dat we 
een zeer gediversifieerd gamma 
kunnen aanbieden op het vlak van 
resistentie. Dat gaat van genetisch 
uiterst resistente variëteiten voor 
de zwaarst aangetaste percelen 
tot wat ik genetisch eerder passe-
partoutvariëteiten zou noemen voor 
lichtere besmettingen.

WAARAAN HEEFT SESVANDERHAVE 
ZIJN SUCCES TE DANKEN?

HT: Wij houden zoveel mogelijk 
rekening met de vraag van de markt 
en van de gebruikers van onze 
variëteiten. Daarom ontwikkelen we 
suikerbietvariëteiten met verschillende 
resistentieniveaus die toch een hoog 
rendement en suikergehalte bieden. 
Tot op vandaag kan geen enkele 
kweker een volledige immuniteit tegen 
rhizoctonia garanderen. Waar we bij 
SESVanderHave wel naar streven 
is een verbetering van zowel de 
resistentie als het rendement van de 
biet. Daarvoor combineren we onze 
jarenlange ervaring in resistentie tegen 
ziekten met de modernste biologische 

methodes. Elke dag onderzoeken 
tientallen wetenschappers onze 
verschillende genetische combinaties 
en dat onderzoek werpt duidelijk 
vruchten af.

DENKT U IN DIT MARKTSEGMENT 
IN DE VOORHOEDE TE KUNNEN 
BLIJVEN?

HT: Niemand kan de toekomst 
voorspellen, maar wij zoeken 
voortdurend naar nieuwe methodes 
om onze variëteiten nog te verbeteren. 
We onderzoeken elk detail zowel in 
onze serres, onze groeikamers, onze 
labo’s en met duizenden proeven 
op het veld. De uitdaging voor ons 
is andere kenmerken te koppelen 
aan onze genetica voor rhizoctonia, 
zoals cercosporatolerantie of een 
versterkte rhizomanietolerantie. In 
bepaalde streken is daar vraag naar. 
SESVanderHave is zeker van plan haar 
leiderspositie in dit marktsegment 
behouden, laat daar geen twijfel over 
bestaan.


