Gewasbeschermingsupdate

VIRUSSEN
Rhizomanie

Het rhizomanievirus komt door heel Nederland voor. Daarom wordt het hele suikerbietenareaal met rhizomanieresistente rassen ingezaaid. Deze rassen bevatten allemaal hetzelfde
resistentiegen (Rz1). Op sommige percelen zijn plekken of stroken met veel blinkers (planten
met rhizomaniesymptomen) te zien. Soms is het al egaal over het perceel verspreid en hebben veel planten deze symptomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze percelen een
resistentiedoorbrekende variant (AYPR) van het rhizomanievirus aanwezig is. Kies op deze
percelen voor een ras met aanvullende resistentie. Zie ook ‘lopend onderzoek’ op pagina 5.

bewaarnummer

Leg plekken en stroken met blinkers vast in de perceelsregistratie. Dan kunt u
voor de volgende bietenteelt op dat perceel kiezen voor aanvullende resistentie.
Een blinker herkent u aan: lange bladstelen, lichtgeel/groen blad en bruinverkleurde
vaatbundels in de wortelpunt. Vaak is een insnoering en wortelbaard zichtbaar.

TIP

Vergelingsziekte

Vanaf juni tot aan de oogst verschijnen pleksgewijs lichtgele tot oranjeachtige bladeren in het
gewas. De bladschijf is dik en bros. Daardoor maakt hij een knappend geluid als hij omgevouwen wordt. Vanuit de infectiehaarden verspreidt het virus zich over het perceel. Het wordt
overgebracht door de groene perzikbladluis. Dit gebeurt enkele weken voordat de symptomen
van het vergelingsvirus zichtbaar zijn. Voor de bestrijding is het advies om de vector te bestrijden
via pillenzaad met insecticide (zie Bladluis op pagina 3). Dan treedt vrijwel nooit schade van
betekenis op.

OVERIGE ZIEKTEN EN PLAGEN
Slakken

Slakken vreten aan planten in het kiem- en tweebladstadium, waardoor de planten weg kunnen
vallen. Verwijder zoveel mogelijk de schuilplaatsen van de slakken door het perceel onkruidvrij
te houden en een zo vlak mogelijk zaaibed aan te leggen. Schade is te beperken met slakkenkorrels op basis van metaldehyde of ijzer(III)fosfaat. Als u slakken alleen aan de randen signaleert of als ze uit de slootkanten komen, kunt u overwegen om alleen de randen te behandelen.
Factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen, zijn een hoog gehalte aan organische
stof, slootkanten en aangrenzend grasland. Welke voorvruchten u het beste kunt vermijden vindt
u in het bodemplagenschema, welke in de loop van 2013 uitkomt (zie www.kennisakker.nl).

Muizen

Muizen vreten ongekiemde bietenzaden op. Dit gebeurt vooral bij vroege zaai, waardoor
de bieten traag kiemen. U kunt schade voorkomen door direct na het zaaien langs de perceelsgrenzen alternatief voedsel, zoals gerst, tarwe of zonnepitten aan te bieden. Eventueel
kunt u het voedsel breedwerpig over het perceel strooien. Oud bietenzaad is niet toegestaan,
want hierin zitten fungiciden en soms ook insecticiden. Om zicht te krijgen op de aanwezigheid van muizen kunt u al vóór het zaaien alternatief voer uitleggen. Bovendien leren de
muizen dan de voerplaatsen te vinden.

Vergelingsziekte (zie foto) wordt overgebracht door de groene perzikbladluis. Verwar de symptomen niet met
magnesiumgebrek.

Veel oorzaken mogelijk bij slecht groeiende bieten

De vinger op de zere plek leggen
Als suikerbieten ‘niet willen groeien’, zijn er veel factoren die daar een rol

INTERVIEW

in spelen. DLV-adviseur akkerbouw Geert-Jan van Roessel legt uit hoe hij
dan te werk gaat en welke hulpmiddelen hij gebruikt om de oorzaak te
achterhalen.
Geert-Jan van Roessel maakt met enige regelmaat gebruik van de diagnostische kennis bij
het IRS. „Vooral als bieten niet willen groeien, is het soms handig bevestiging te krijgen
over de oorzaak.” De DLV-adviseur akkerbouw loopt dan eerst met de betreffende teler alle
mogelijke oorzaken door. Daarbij komen de voorvrucht, de bemesting, grondbewerking,
structuur, grondonderzoeken en dergelijke aan bod. Boeken met ziektebeelden liggen bij
Van Roessel standaard in de auto. In Zuidoost Nederland, waar Van Roessel actief is, is de
zuurtegraad van de bodem ook regelmatig een oorzaak van slecht groeiende bieten. Ook
aaltjes steken op de zandgronden geregeld de kop op.

Combinatie van factoren

Als Van Roessel samen met de teler geen eenduidige oorzaak kan aanwijzen, stuurt hij
bietenplantjes naar het IRS. „Vaak stuur ik dan ook de wortels en wat grond mee”, legt hij
uit. Binnen een enkele dag krijgt de adviseur de uitslag binnen. „Dan kunnen we precies
de vinger op de zere plek leggen”, stelt de adviseur. In veel gevallen vormt een combinatie
van factoren het probleem.
In sommige gevallen blijken aaltjes na onderzoek toch een grotere oorzaak dan gedacht.
Of zoals Van Roessel het stelt: „Dan gaan telers er vanuit dat structuur het probleem is.”
Daarbij vindt hij het een voordeel dat de bietenteler nu wel exact weet wat er aan de hand
is, en ook weet welke aaltjes het probleem vormen. „Dan kun je dat ook gericht aanpakken.”
Daarbij gebruikt de DLV‘er het aaltjesschema om de teler te adviseren. Daarop te zien is
welke gewassen welke aaltjes vermeerderen, en in welke mate.

U wilt advies of achtergrondinformatie? De IRS-site staat bol
van de praktische en handige hulpmiddelen voor bietentelers. Doe er uw voordeel mee.
Aaltjespopulatie doorrekenen, hoeveel bekalken, alles over insecten, overzaaien
of niet? Daarvoor zijn veel informatiebronnen en rekenmodules beschikbaar.
Kijk voor een overzicht op www.irs.nl/update2013.

Geert-Jan van Roessel: „Het is soms handig bevestiging te krijgen van de oorzaak.”

Onaangename verrassingen op huurpercelen

Vooral op huur- of ruilpercelen worden bietentelers nogal eens onaangenaam verrast.
„Er wordt dan gewerkt met oude grondonderzoeken, of de hoeveelheid kalk wordt niet
nauwkeurig genoeg berekend”, is zijn ervaring. Soms is er wel voldoende bekalkt, maar is
deze te diep ondergeploegd, waardoor het beoogde effect ook uitblijft. „Goed en recent
onderzoek vooraf blijft essentieel.”

ADVIES
Aaltjesbeheersing

Insecten

Kalkberekening

Bodemschimmels

Overzaaien

Ziekteherkenning
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