IRS INFORMATIE

ALS HET PERCEEL NIET REGELMATIG EN EGAAL
GROEN IS, WAT IS ER DAN AAN DE HAND?
Een regelmatig en egaal groen bietengewas levert de hoogste suikeropbrengst op. Tal van
oorzaken zorgen voor een verlaging van de potentiële suikeropbrengst. Daarbij zijn er
opzichtige of soms subtiele signalen te zien. Tijdige herkenning van signalen die het
bietengewas afgeeft is belangrijk voor het teeltresultaat in dit seizoen, maar ook in de
toekomst. In dit artikel staan een aantal mogelijke oorzaken waarvan de herkenning van groot
belang is voor de opbrengst en hun oplossingen.
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Bladvlekken en -gaten
Naast gebrekssymptomen en geelverkleuring kunnen op het bietenblad veel verschillende andere symptomen zichtbaar
zijn. Als eerste kunnen de larven van de
bietenvlieg vraatgangen (foto 3) maken
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Foto 1. De eerste verschijnselen van boriumgebrek zijn zwarte hartblaadjes. Op dat moment is er verder
aan de rest van de bladeren nog niets te zijn. Met een bespuiting met bladmeststoffen bij de eerste
symptomen van boriumgebrek is de schade te beperken.
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Pleksgewijs slecht groeiende bieten hebben ook een effect op de onkruidonderdrukking. In de slecht groeiende plekken
is het bietengewas minder concurrerend
en zal onkruid later in het seizoen meer
kans krijgen zich te ontwikkelen (restveronkruiding).

Diagnose
Voor het vaststellen van de oorzaak van
de symptomen beschikt het IRS over een
laboratorium. Via uw teeltadviseur kan
er altijd een monster worden ingestuurd
voor onderzoek. Een handig hulpmiddel voor in het veld is de applicatie/App

Foto 2. Geelverkleuring als gevolg van een slechte bodemstructuur in combinatie met veel regen.
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vinden verderop in deze IRS informatie.
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Wortelrot
In het veld valt wortelrot veel minder snel
op. Het loof blijft heel lang groen. Op het
moment dat er vergeling of verwelking
optreedt, is de wortel al grotendeels
of helemaal rot. Het eerste signaal is
de verkleuring van de oudste bladeren.
Wortelrot kan verschillende oorzaken
hebben zoals rhizoctonia, aphanomyces,
phoma of stengelaaltjes. Allen kunnen
met speciﬁeke teeltmaatregelen worden
beheerst, echter wel in bouwplanverband. In het groeiseizoen zelf is er niets
aan te doen.

Slecht groeiende plekken
Dat plekken variërend in grootte op
een perceel achterblijven in groei, kan
verschillende oorzaken hebben. Wat vaak

Foto 3. Aantasting door de larve van de bietenvlieg.
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