irs informatie

Een ritnaald kan voor plantwegval zorgen in bieten, waardoor een onregelmatig gewas ontstaat

LAAT DE BIETEN
HET VERHAAL VERTELLEN
Vanaf het zaaien en de opkomst van de bieten is er op het perceel veel te zien. Voor een
hoog rendement van de teelt en het realiseren van de 1890-doelstelling, is het belangrijk
deze signalen op te pikken en op de juiste manier te interpreteren. Ook wanneer er in dit
seizoen niets meer aan te doen is, is het toch goed deze signalen op te pikken en te noteren
voor een volgende (bieten)teelt. De juiste diagnose is vaak de eerste stap naar de oplossing.
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Structuur
Niet alleen biologische en chemische
eigenschappen kunnen een rol spelen bij
de stand van het gewas, ook de
bodemstructuur en de egaliteit zijn van
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Peter Wilting

Enkele achterblijvende plantjes opgraven
en het wortelstelsel bekijken, kan al veel
duidelijkheid verschaffen over de oorzaak.
Bij bietencysteaaltjes zijn cysten zichtbaar
op de wortels, bij trichodoriden zijn de
wortels gesplitst en bij wortelknobbelaaltjes zijn vertakkingen en knobbels
waarneembaar.

Schimmels
Ook schimmels kunnen voor plantwegval
zorgen, meestal in het kiembladstadium.
Het betreft dan wegval door pythium,
aphanomyces of rhizoctonia. Later in het
seizoen kan rhizoctonia voor plantwegval
en wortelrot zorgen. Opvallend is dan
vaak dat wanneer het loof gaat tekenen,
de wortel meestal al grotendeels volledig
rot is.

IRS ZET ZICH OOK IN VOOR CICHOREI
Het IRS besteedt in opdracht van Sensus meer tijd aan teeltverbetering in de

pH

cichoreiteelt. Komend jaar staan er heel wat proeven gepland. Daarnaast is ook

Een veel voorkomende oorzaak van

onze service Diagnostiek beschikbaar voor de cichoreiteelt. Als uw cichorei om

slechte groei na de opkomst is een (veel)

een of andere onbekende reden niet wil groeien, schroom dan niet uw

te lage pH. Vooral op zandgronden komt

cichoreiteeltbegeleider in te schakelen. Hij kan gratis gebruik maken van de

dit vaak voor. Een te lage pH kan veel

IRS-diagnostiek service. Voor de actuele adviezen voor de cichoreiteelt verwijzen

suikeropbrengst kosten.

wij u graag naar www.cichorei.nl.
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