
Rhizomanie

KENMERKEN

Verspreiding

De drager van het virus, Polymyxa betae, is een eencellige 
die in de grond leeft en als parasiet op wortels voorkomt. 
Hij overleeft in de grond in de vorm van sporosori. Dat zijn 
trosjes van sporen die zeer resistent zijn. In ongunstige 
omstandigheden kan het Polymyxa betae/BNYVV-
complex zijn infectievermogen decennialang onder de 
grond behouden. Wanneer de grond een temperatuur 
haalt van 15 à 25°C en zeer vochtig is, ontkiemen de 
overlevingssporen en produceren ze primaire zoösporen. 
De zoösporen worden aangetrokken door de afscheidingen 
van de wortelharen en zwemmen met behulp van hun 
zweepdraden door het grondwater naar de waardplant. 
Wanneer een zoöspore het oppervlak van de haarwortels 
bereikt, hecht ze zich eraan vast en injecteert ze haar 
celinhoud in de plantencellen. Daardoor vormt zich een 
veelkernige cytoplasmatische massa (het “plasmodium”). 
Zo wordt het virus dat in de zoösporen aanwezig is ook 
in de plantencellen ingebracht en begint het er zijn eigen 
vermeerderingscyclus.

De sporen van de Polymyxa betae kunnen zich 
verspreiden via water (neerslag, erosie, irrigatie enz.) 
en via de grond (landbouwmaterieel en vervoer van 
bieten, aardappelen, rapen enz.). Omgevingsfactoren die 
bijdragen tot de ontwikkeling van de ziekte zijn diegene 
die de vermeerdering van haar drager in de grond 
bevorderen zoals de aanwezigheid van een waardplant, 
hoge temperaturen en overvloedige neerslag (warme en 
vochtige lente). Ook een neutrale tot alkalische pH van de 
grond is gunstig voor de ontwikkeling van Polymyxa betae.

 I N  H E T  KO RT 

Een van de belangrijkste ziekten 
bij suikerbieten.

 
Veroorzaakt door een virus, het 
Beet Necrotic Yellow Vein Virus 
(BNYVV), dat wordt overgedragen 
door de schimmel Polymyxa betae.

 
Veroorzaakt een woekering van 
wortelharen ten koste van de biet.

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



 e vernauwing van het onderste 
deel

 e overdadige ontwikkeling 
van dichte en donkere 
wortelharen ten koste van de 
biet

 e afsterven van de vaatbundels
 e soms ontwikkeling van 
zijwortels

 e verwelking tijdens de warmste uren 
van de dag

 e naar het einde van de zomer toe 
verbleken de bladeren

 e de nieuw gevormde bladeren zijn smal, 
met een lange en opgerichte bladsteel

A A N  D E  WO RTE L

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

Waardplanten

Het Polymyxa betae/BNYVV-complex vermenigvuldigt zich 
hoofdzakelijk bij planten die behoren tot de familie van 
de Chenopodiaceae (bieten, ganzenvoet, spinazie) en de 
Amaranthaceae.

 Symptomen

Rhizomanie kan zware schade 
toebrengen aan uw bietenveld. Op 
een aangetast perceel dalen het 
suikergehalte en het rendement 
aanzienlijk, de grondtarra neemt toe 
en de extraheerbaarheid vermindert.



B I OT I C  S TR E S S  D E PA RT M E NT

Erik De Bruyne
KAN RHIZOMANIE WORDEN 
VERWARD MET EEN ANDERE ZIEKTE?

EdB: Verwelkte bladeren kunnen 
ook wijzen op een ontoereikende 
watertoevoer. Een vergeling van de 
bladeren kan dan weer te wijten 
zijn aan een stikstoftekort. Ook de 
ontwikkeling van wortelharen na een 
nematodenbesmetting lijkt sterk op de 
vermeerdering die zich bij rhizomanie 
voordoet en kan dus misleidend zijn. 
Het onderscheid is te merken aan 
de aan- of afwezigheid van witte 
cysten. Daarnaast kan de ontwikkeling 
van zijwortels ook te wijten zijn 
aan een slechte bodemstructuur of 
een besmetting met Aphanomyces 
cochlioides. 

HOE KUNNEN WE RHIZOMANIE 
BESTRIJDEN?

EdB: Er bestaat geen enkele 
toegestane chemische behandeling 
tegen rhizomanie. De enige haalbare 
manier om de ziekte efficiënt 
te bestrijden is een resistente 
variëteit zaaien en hierdoor de 
vermenigvuldiging van het virus 
in de plant tegengaan en dus het 
infectievermogen in de grond beperken. 
De laatste 20 jaar is een opvallende 
vooruitgang geboekt op het vlak van 
de genetica van rhizomanieresistente 
variëteiten. Als aanvulling op het 
gebruik van een rhizomanieresistente

variëteit raden we ook enkele 
landbouwkundige maatregelen aan: 

 e de vochtigheidsgraad van de bodem 
laag houden (voldoende drainage, 
handhaving of verbetering van 
de bodemstructuur, doordachte 
irrigatie, zelfs beperkt tot 70% van 
de behoefte van de gewassen)

 e grondverplaatsingen vermijden 
(oogsten bij droog weer)

 e vroege uitzaai.

Het verlengen van de gewasrotatie 
wordt aangeraden, maar zal 
maar weinig effect hebben op het 
infectievermogen van de grond, omdat 
het Polymyxa betae/BNYVV-complex 
tientallen jaren in de grond kan 
overleven.

WAAR STAAT SESVANDERHAVE IN 
DIT MARKTSEGMENT?

EdB: In de jaren 1980 heeft het 
toenmalige SES EUROPE de 
suikerbietenteelt gered door een 
eerste rhizomanieresistente variëteit te 
ontwikkelen en op de markt te brengen.
Hadden wij dat toen niet gedaan, 
dan zouden we nu nergens meer 
suikerbieten telen. Op het vlak van 
ziekten en parasieten van de biet 
staan we echt aan de top dankzij onze 
ongeëvenaarde ervaring en kennis.

WAARAAN HEEFT SESVANDERHAVE 
ZIJN SUCCES TE DANKEN?

EdB: SESVanderHave voert in 
elk stadium een doorgedreven 
kwaliteitscontrole op zijn producten 
uit. Bovendien hebben de 
rhizomanietolerante variëteiten die 
wij commercialiseren een hoog 
rendementspotentieel. Dankzij onze 
ervaring en ons gespecialiseerd team 
van tientallen wetenschappers weet 
elke bietenteler dat zijn rendement 
verzekerd is. Bovendien werkt 
SESVanderHave samen met befaamde 
internationale universiteiten en 
instituten die zich toeleggen op de 
bestrijding van rhizomanie. We zullen 
onze concurrenten altijd een stap voor 
blijven.

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

EdB: Voor sommige zwaar getroffen 
regio’s zoals Loiret in Frankrijk of de 
Red River Valley in de Verenigde Staten 
heeft SESVanderHave de ”Tandem 
Technology®” ontwikkeld die twee 
bronnen van rhizomanieresistentie 
bundelt om de tolerantie van de 
variëteit te versterken. Onze uitdaging 
voor de komende jaren is om daaraan 
ook tolerantie voor nematoden te 
koppelen. Onze teams werken er 
onafgebroken aan door.

I NTE RV I E W  M E T 
S E SVA N D E R H AV E 
E X PE RT S
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Meer info? 
Volg onze sociale media en neem een kijkje op www.sesvanderhave.com

Erik De Bruyne 
FYTOPATHOLOOG / EXPERT IN RHIZOMANIE


