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Voederbiet: een gewas met vele troeven

 Hoogste voederwaarde-opbrengst per ha
80-100 ton VS/ha (14-22% DS)  15-20 ton DS/ha 
meestal >20 kVEMeq/ha

 Hoge smakelijkheid  goede opname

 Energie-aanbreng in rantsoen minder afhankelijk van granen

 Lange groeiperiode, diepe worteling en hoog compenserend vermogen
o Opbrengstzekerheid
o Bodemstructuur
o Stikstof-vanggewas



Voederbieten areaal
 Sinds 1700 gekend als voedergewas

 Belangrijk gewas, zeker in het verleden:
o België: 1938: 82 000 ha
o Vlaanderen: 1985: 12 100 ha

1995: 6 760 ha
2000: 6 713 ha
2007: 2 607 ha  60% daling 

2008: 3 182 ha 
2016: 3 406 ha 
2017 : 3 502 ha

Acidose

Arbeid

Bewaring

Rhizoctonia



Rhizoctonia solani problematiek
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Rhizoctonia solani problematiek

 Uitbreidend probleem in de akkerbouw:
o suiker- en voederbieten
o maïs  
o vollegrondsgroenten (wortel, schorseneer, …)
o …

 Uiteenlopende symptomen, afhankelijk van gewas: 
kiemval, lakschurft, stengelrot, wortelrot, bladnecrose…

 Problematiek gerelateerd met
o warme temperaturen en natte voor- en najaren
o vruchtwisseling



De schimmel Rhizoctonia solani

 Schimmel in 1858 voor het eerst beschreven, bij aardappel (Kühn) 

 Snelle myceliumgroei, geen ongeslachtelijke sporen
 Geslachtelijke sporen mogelijk (nauwelijks voorkomend in de natuur)
 Instandhouding: via scleroten

o klein: 1-3 mm
o worden gevormd op aangetast weefsel
o overleven >18 maanden in de grond

 Schimmel overleeft saprofytisch in de bodem op plantenresten of op vers organisch materiaal

 Eens een bodem besmet is, blijft hij lange tijd gecontamineerd !!!



Levenscyclus van Rhizoctonia solani

schimmeldraden (mycelium) scleroten 
(overlevingsstructuren)

overleven in waardplanten



Levenscyclus van Rhizoctonia solani
 Rhizoctonia solani wordt aangetrokken door chemische verbindingen afgescheiden door actieve waardplanten of bij 

afbraak van waardplantweefsel

 Van zodra myceliumdraden van R. solani in contact komen met de waardplant, groeit de schimmel op het 
plantoppervlak
o Typische T-vormige vertakkingen
o Vorming van een infectiekussentje

o Schimmel dringt plantenweefsel binnen: 
vorming van myceliumdraden en scleroten



Anastomosegroepen
 Rhizoctonia solani = een complex van stammen 

 opsplitsing in verschillende groepen: “anastomosegroepen”
Gemeenschappelijke kenmerken: fysiologie 

waardplantenreeks

 Anastomose = versmelten van schimmeldraden
o Wanneer de schimmeldraden van twee individuen samensmelten, behoren ze tot 

dezelfde anastomose groep (AG): waarneembaar m.b.v. microscoop
o 13 anastomosegroepen beschreven 
o Binnen een AG: nog verdere opsplitsing op basis van DNA, eiwitten, …

 Anastomosegroepen hebben een ≠ waardplantenspectrum

 Bieten: vooral schade door AG 2-2 IIIB



Gewas Anastomosegroep Symptomen

Granen AG 1, 2, 4, 5 en 8
AG 8

Kiemplantensterfte + wegrotten zaden
Wortelrot

Maïs AG 2- 2III B en AG 4 Zaad- en wortelrot

Grassen AG 1, AG 2-2 III B Vlekken op bladeren + wortelrot

Suiker- en voederbiet AG 2-2III B en AG 4 Wortelrot, verwelking, bladvlekken, bladrot en kiemval

Aardappel AG 3 (4, 5 en 8) Lakschurft en scheutsterfte

Koolzaad AG 2-1 Insnoering van stengel + bladvlekken

Bloemkool / spruitkool AG 1, AG 2-1 Kiemval, bladrot, wortelrot,…

Wortel AG 2-2 IIIB Kiemval + wortelrot

Spinazie AG 1, AG 2-1, AG2-2 III B,              AG 4 
en 5

Voetrot + kiemval

Ui AG 3, 4 en 5 Rot en kiemval

Boon AG 1, 1B2, AG 2-2 IIIB, AG 4 Wortel en hypocotylrot, kiemval

Erwt AG 3, 4 en 5 Wortelrot en epicotylrot



Anastomosegroepen  waardplanten
TOCH NIET ZO EENVOUDIG !!!

 Soms geen symptomen zichtbaar, maar toch instandhouding

 Onkruiden kunnen ook Rhizoctonia solani in stand houden:
kweek, ruwbeemdgras, gierstgrassen, straatgras, paardebloem, melganzevoet, zwarte nachtschade, amarant, klein 
kruiskruid, …



Invloedsfactoren op R. solani aantasting
 Intensiteit van voorkomen is sterk afhankelijk van ≠ omstandigheden:

o Temperatuur
o Vochtigheid
o Zuurstof en CO2
o Nutriënten
o Organisch materiaal
o Teelttechniek



Invloed van temperatuur

 Bodemtemperatuur >10 °C, en liefst 15-18 °C is bevorderlijk voor R. solani
(b.v. overleving van mycelium en scleroten in bodem)

 Optimale omgevingstemperatuur voor groei: 20 – 30 °C
o Veel variatie i.f.v. anastomosegroep: 

AG 5 vertoont een sterke groei bij 10-15 °C en AG 4 bij 25-30 °C
o Infectietemperatuur: 21-32 °C

 Op suikerbietbladeren werden volgende kiemingspercentages vastgesteld:
o bij 16 °C: ong. 20%
o bij 20 °C: ong. 36%
o bij 28 °C: ong. 52%



Invloed van vochtigheid

 Hoge relatieve vochtigheid (RV) bevordert 
o Vorming, overleving en kieming van geslachtelijke sporen (basidiosporen)
o Vorming van scleroten (in combinatie met blootstelling aan lucht)
o Groei van mycelium

 Hoge waterinhoud van bodem is positief voor de schimmel
 meer wortelexudaten: bevordert de activiteit van R. solani

 Regenval (> 15 mm ) en lange perioden van hoge RV zijn positief voor de ontwikkeling van R. solani



Invloed van zuurstof en CO2

 Een laag zuurstofgehalte in de bodem heeft weinig effect op R. solani

 R. solani  is bestand tegen hoge CO2-concentraties 
o Dergelijke omstandigheden komen voor bij waterverzadigde bodems
o Remming van de schimmel, maar geen sterfte
o Concurrende bodemorganismen (bv. Trichoderma) sterven wel af, zodat na herstel 

van de normale toestand R. solani kan uitgroeien zonder concurrentie



Invloed van nutriënten

Zowel een overschot aan nutriënten als een tekort maakt planten 
gevoeliger voor R. solani  bemesten volgens advies !!!

 Veel stikstof maakt planten gevoeliger
o Dunnere celwand  R. solani kan makkelijker binnendringen in cellen
o Vooral NH3-N heeft een positief effect 

 Calcium remt R. solani

 Lage pH werkt R. solani  in de hand: 
verzwakte planten zijn vatbaarder



Invloed van organisch materiaal

 De C/N-verhouding speelt een belangrijke rol !!!

 Toevoeging van vers organisch materiaal met lage C/N-verhouding (<15): toename van R. solani

 Goed verteerd organisch materiaal met hoge C/N-verhouding (>90): 
onderdrukkend effect op R. solani

MAAR veel stikstof in combinatie met hoge C/N: 
zelfde resultaat als lage C/N  negatief!



Invloed van organisch materiaal

Lignine-melanine hypothese:

Inbrengen van lignine-rijk organisch materiaal in bodem
↓

Stimulatie van lignine-afbrekende organismen:
enzym dat lignine afbreekt kan ook melanine afbreken

(melanine = hoofdbestanddeel van scleroten)
↓

Scleroten worden vatbaarder 



Invloed van teelttechniek

 Grondbewerkingen:
o Ploegen brengt scleroten 20 – 30 cm diep: 

afname van aantasting door R. solani
o Bodembewerkingen kunnen leiden tot meer compactie: 

gunstig voor R. solani

 Aanwezigheid van actieve bodemfauna (bacterieën, schimmels, nematoden, …) gaat een te sterke uitbreiding 
van R. solani  tegen 

 Nood aan voldoende aanbreng van organisch materiaal
optimale bodem-pH en bemesting
goede bodemstructuur



Invloed van teelttechniek

 Gewasbeschermingsmiddelen
o Contactherbiciden kunnen beschadigingen veroorzaken, 

waardoor R. solani gemakkelijker de plant kan binnendringen
o Uitschakelen van concurrentiële organismen

 Teeltrotatie
o Positief, maar uitgebreide waardplantenreeks bij bepaalde anastomosegroepen!
o Veel gevoelige gewassen in rotatie is negatief



Belang van de invloedsfactoren

Direct effect: uitbreiding van schimmel

Veel vatbare plantensoorten in rotatie +++

Hoge temperaturen en veel neerslag +++

Beschadiging van planten ++

Niet verteerd organisch materiaal ++

Veel N +

Indirect effect: verzwakking van planten

Bodemverdichting ++

Hoge bodemvochtigheid ++

Geringe pH +

Rhizoctonia:

‘zwakteparasiet’
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HEALTHYBEET project (1/1/’18-31/12/’20)
“Multifactoriële aanpak voor een betere beheersing van Rhizoctonia solani in voederbieten binnen een 
pathogeengevoelige gewasrotatie”

o problematiek in kaart brengen
o beheersingsstrategieën uitwerken



Beheersing van Rhizoctonia solani
 Genetische tolerantie van voederbietrassen

o Partiële resistentie (geen immuniteit)
o Geen volledige bescherming: jonge planten blijven gevoelig (tot ca. 6-blad stadium)

 zaadontsmetting blijft nodig
o Minder vorming van infectiestructuren

 Vermijd structuurschade en bodemcompactie
 Vermijd gewasbeschadiging door insecten, nematoden, …

 Toevoeging van organisch materiaal
o Regelmatig toevoegen van organisch materiaal: diversiteit en activiteit van bodemfauna stijgt  afdoding van R. solani door o.a. 

nematoden
o Remmend effect van stro van gerst, tarwe, haver, luzerne, … en compost
o Goede verdeling van het organisch materiaal bij inwerken  snelle omzetting naar humus (ophoping van vers organisch materiaal 

vermijden)



Beheersing van Rhizoctonia solani

 Vruchtwisseling:
o biedt relatief beperkte beheersingsmogelijkheden o.w.v. breed waardplantenspectrum
o Soms latente aanwezigheid bij minder gevoelige plantensoorten (maïs en gras)                     als nadien een gevoelig gewas 

verbouwd wordt, kan grote schade optreden
o AG 2-2 III B vormt het grootste probleem: maïs, raaigras, wortelen, schorseneren, bonen, bloemkool, suikerbiet, … zijn vatbaar + 

verscheidene onkruiden  bestrijding!
o Minst gevoelige soort altijd na een meer gevoelige soort
o Tarwe en zwarte braak zijn positief

o Perceel blijft ged. een groot aantal jaren besmet: 
1 op 4 (5) na ernstige besmetting

o Groenbemester als tussenteelt: gele mosterd, bladrammenas, …
aanbreng van organisch materiaal + ev. biofumigatie



Beheersing van Rhizoctonia solani

Klassieke granen verminderen aantasting !!!



Beheersing van Rhizoctonia solani

 Vermijd verspreiding van de ziekte
o Sterkere verspreiding door mechanische onkruidbestrijding: bv. grond op bladeren brengen  laat deze techniek achterwege op 

besmette percelen 
o Beperk tarragrond en verplaatsing van grond afkomsting van besmette percelen
o Verspreiding via machines, irrigatie, …

 Temperatuur
o Lichte gronden warmen in het voorjaar sneller op  meer risico op R. solani aantasting
o Vroege zaai kan de schade beperken, MAAR opletten met schietergevoeligheid!



Beheersing van Rhizoctonia solani
 Chemische bestrijding

o Zaadontsmetting
o Bodembehandelingen
o Blad/stengelbehandelingen  zelden bevredigende resultaten

 Biologische bestrijding: bio-controle organismen 
biofungiciden (o.a. essentiële olieën)

o Trichoderma harzianum, Verticillium biguttatum, Penicillium oxalicum, Bacillus cereus, Pseudomonas sp., …
o PAV - Lelystad: positieve resultaten ter beheersing van R. solani bij suikerbiet, sla, pootaardappel en bloemkool met Verticillium 

biguttatum

o daling van aantal scleroten en hun vitaliteit



Outline van het project



WP 1. Populatieonderzoek

 Staalname van aangetaste voederbieten op landbouwbedrijven, verspreid over Vlaanderen
 Labo: Rhizoctonia solani  isoleren en in collectie brengen

+ bepalen van anastomosegroep van elk isolaat

 Bepalen van waardplantgevoeligheid van een selectie isolaten
o tarwe, triticale, gerst, rogge, haver, maïs, Soedangras, …
o Engels raaigras, Italiaans raaigras, rietzwenkgras, rode klaver, witte klaver, wikke, luzerne, …
o gele mosterd, bruine mosterd, bladkool, bladrammenas, facelia, Japanse haver, snijrogge, bladraap, stoppelknol, …



Waardplantgevoeligheid

AG 2-1 AG 2-2 IIIB                    

isolaat 2018-1

AG 2-2 IIIB                          

isolaat 2018-2

Bladkool ‘Wilma’



WP 2. Biologische beheersingsmethoden

 In vitro en in vivo screening van groenbemesters voor biofumigatie

 In vitro screening van biologische bestrijdingsmiddelen 



Biofumigatie
In vitro

In vivo potproeven  bieten zaaien na inwerken groenbemester

bruine mosterd gele mosterd



Biologische bestrijding
 Bio-controle organismen
o.a. Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum: AMYLO-X WC (Certis)

Bacillus subtilis: Serenade ASO (Bayer Cropscience)
Coniothyrium minitans: Contans WG (Belchim)
Gliocladium catenulatum (= Clonostachys rosea): Prestop (BioBest)
Streptomyces griseoviridis: MycoStop (Lallemand)
Trichoderma asperellum: Asperello T34 biocontrol (BioBest)
Trichoderma harzanium: Trianum-P (Koppert)

 Essentiële olieën als biofungicide
nootmuskaat, kaneel, koriander, kruidnagel, kurkuma, rozemarijn, salie, venkel, zwarte peper, …



WP 3. Beheersing in veldomstandigheden

 Vruchtwisseling  veldproef aangelegd in 2018
 Simulatie van voorvrucht:

maïsstoppel
gehakseld stro
maïsstoppel en gehakseld stro

 Zaai van voederbieten: ontsmet met Thiram, Hymexazol en Imidacloprid
Rhizoctonia gevoelig ras: Ribondo (Limagrain – oranje, diploid)
Rhizoctonia tolerant ras: Brunium (Aveve – roze/rood, diploid)

 Kunstmatige infectie met een mix van R. solani AG 2-2 IIIB isolaten
 Augustus: vroegtijdige oogst van bieten + observatie van R. solani aantasting

zaai van groenbemesters: gele mosterd, bruine mosterd, Japanse haver,
bladkool, bladrammenas en Italiaans raaigras

2019: Italiaans raaigras + dezelfde groenbemesters als in 2018
2020: voederbieten



Veldproef 2018



2019 en 2020
• Veldproeven op locatie
• Testen van biologische bestrijdingsmiddelen

versus positieve controle (chemische bestrijding)
negatieve controle (geen zaadontsmetting)

Huidige toestand:



Vruchtwisseling
 Uitwerken van vruchtwisselingsscenario’s op basis van de bevindingen uit WP1, WP2 en de veldproeven uit WP3 + 

literatuurgegevens
o Aandacht voor het garanderen van ruwvoedervoorziening
o Toetsen aan de praktijk via gerichte bevraging van landbouwers



WP 4. Biotoets

 Testen van gevoeligheid naar R. solani van voederbietrassen die op de Belgische markt zijn, maar niet op de 
Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst staan 
 potproef

 Validatie van resultaten biotoets via veldproef



FINAAL Formuleren van een geïntegreerde
bestrijdingsstrategie

Digitale brochure met aanbevelingen voor de landbouwers,
analoog aan brochure gemaakt in het kader van FeedBeet project

Doel: 1) globale druk van R. solani  in een gevoelige 
gewasrotatie verminderen

2) voederbieten op een duurzame wijze hun
plaats in de vruchtwisseling laten behouden



Bedankt voor uw aandacht !

Let’s go for a 
HEALTHY BEET !!!


