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Gewasbeschermingsupdate

› ZIEKTEN EN PLAGEN

Per 2014 eist EU geïntegreerde gewasbescherming

Telers klaar voor nieuwe Europese regels
Martijn Pepping van het IRS zet alle geïntegreerde teeltmaatregelen

TIPS

in de bietenteelt op een rijtje. Aanleiding daarvoor is een onderdeel
van het EU-gewasbeschermingsbeleid dat per 2014 van kracht wordt.
Nederlandse regelgeving op basis van dat beleid verplicht een geïntegreerde gewasbescherming voor alle bietentelers, maar ook in andere
teelten. Pepping geeft alvast een aantal praktische tips.
Volgens de EU-richtlijn moeten onder andere
suikerbietentelers vanaf januari 2014 alle
ziekten, plagen en onkruiden op een geïntegreerde manier aanpakken. Daarmee wil
de Europese Unie duurzamer gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen bevorderen.
Martijn Pepping van het IRS brengt daarom
alle aanwezige geïntegreerde maatregelen
in kaart. „Ook kijk ik daarbij naar de onderbouwing. Soms zijn teeltmaatregelen gebaseerd op praktijkervaring of onderzoek van
heel lang geleden. Goed om dat weer eens
tegen het licht te houden”, vertelt hij.

Database met teeltmaatregelen

Zijn noeste arbeid leidt tot een grote database
aan teeltmaatregelen. Elke bietenteler kan
geïntegreerde maatregelen vinden in deze
Gewasbeschermingsupdate en in de teelthandleidingen op de IRS-site (www.irs.nl).
„Bietentelers in Nederland zijn al heel goed

bezig. Het gebruik van groenbemesters is
gemeengoed. En ook is de rassenkeuze
vaak weloverwogen wat betreft resistenties”, valt Pepping op. Speciaal voor de
Gewasbeschermingsupdate selecteerde de
onderzoeker elf tips voor bietentelers.

Geïntegreerde gewasbescherming

Samenvattend adviseert de onderzoeker om
te zorgen voor een gezond gewas. „Verklein
daarbij de kans op overleving van ziekten,
plagen en onkruiden”, tipt hij. Een regelmatige gewascontrole helpt daarbij. „Is er een
probleem, overweeg dan of het echt nodig
is een bestrijding uit te voeren. En ga daarbij
goed na wat de beste wijze van bestrijding
is”, legt Pepping de basisbeginselen van
geïntegreerde gewasbescherming uit. In
onderstaand schema zijn de acht principes
van een geïntegreerde gewasbescherming
weergegeven.

TIPS VOOR GEÏNTEGREERDE BIETENTEELT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oogst de voorvrucht onder goede omstandigheden.
Houd de bodemvruchtbaarheid en pH op peil, gebaseerd op grondmonsters.
Houd een ruime vruchtwisseling aan. Minimaal 1:4, liever 1:6.
Teel de juiste groenbemesters zoveel mogelijk.
Weet welke bodemgebonden ziekten en plagen aanwezig zijn,
bijvoorbeeld welke aaltjes.
Houd bij rassenkeuze rekening met de aanwezigheid van rhizoctonia,
bietencysteaaltjes en rhizomanie.
Risico op insectenschade? Kies speciaal pillenzaad.
Inspecteer uw gewas regelmatig, zeker in kritische perioden.
Voer onkruidbestrijding uit als onkruiden nog in het kiembladstadium staan.
Gebruik schadedrempels bij ziekten en plagen. U vindt ze o.a. in deze
Gewasbeschermingsupdate en de teelthandleiding op www.irs.nl.
Registreer, eventueel via GPS, waar welke problemen voorkomen op een perceel.

De acht principes van geïntegreerde gewasbescherming
1. V
 oorkomen en/of vernietigen
van schadelijke organismen

2. Monitoring

3. Beslissing m.b.v. monitoring en schadedrempel
4. N
 iet chemische bestrijding
vnl. mechanisch en
biologisch

Chemische bestrijding

5. D
 oelgericht (specifiek) middel
met weinig milieu-effecten
6. Noodzakelijke dosis
7. Resistentie tegen middel voorkomen

8. M
 onitoring van resultaat en registratie van genomen maatregelen

INSECTEN
Insecten kunt u bestrijden door te kiezen voor pillenzaad met insecticiden (speciaal pillenzaad)
of door de aanwezige insecten te bestrijden met een bespuiting. Dit laatste is alleen mogelijk
tegen aardappelstengelboorders, bietenvliegen, bladluizen, rupsen en tripsen. Speciaal pillenzaad is behandeld met Sombrero 1) (imidacloprid) of Poncho Beta 1) (clothianidine + betacyfluthrin). Het insecticide op het pillenzaad werkt ongeveer tien weken en daarom is het niet
nodig om in deze periode een bespuiting met insecticiden uit te voeren.
1)

Uitzaai van behandeld zaad is alleen toegelaten met behulp van precisiezaai van gepilleerd zaad. Om de vogels

en zoogdieren te beschermen moet u het product volledig in de bodem onderwerken. Verwijder gemorst zaad om
vogels en zoogdieren te beschermen. Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen aan dieren
(bron: www.ctgb.nl). Zaden behandeld met Sombrero dienen bovendien niet bij sterke wind verzaaid te worden.
Bij gebruik van een pneumatische zaaimachine moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van
behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde deflectoren.

Aardappelstengelboorder

Schade door de aardappelstengelboorder kenmerkt zich door vraatgangen in de wortel. Tot het
achtblad-stadium kunnen ze schade veroorzaken. Dit gebeurt vooral in de buurt van slootkanten.
Zodra er aantasting is op dit deel van het perceel Sumicidin Super (0,45 l/ha, maximaal twee
toepassingen per jaar) toepassen.

Aardvlo

2|

Dit kevertje vreet kleine gaatjes in de kiembladeren en in de eerste echte bladeren van
de bietenplant. U mag alleen met speciaal pillenzaad aardvlooien bestrijden.

Keuze insecticiden, toegepast bij het zaaien
zaadtype
standaard
pillenzaad

speciaal
pillenzaad

aardvlo, bietenkevertje, bietenvlieg, bladluis
(en daardoor vergelingsziekte), schildpadtorretje en wants

0

+++

ritnaald, springstaart, wortelduizendpoot
en miljoenpoot

0

++

emelten

0

0

werking tegen

0 = geen werking; + = matige werking; ++ = redelijke werking; +++ = goede werking.

Bietenaaskever

De ± 1 cm lange zwarte kevers komen voornamelijk voor op zand- en dalgronden en vreten
aan de bladeren, waardoor zwarte randen ontstaan. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen toegelaten.

