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KLEINE VLEKJES, GROTE GEVOLGEN
Een bespuiting uitvoeren bij de eerste aantasting betekent goed waarnemen op bladschimmels vanaf de gewassluiting.
De sms die u ontvangt is een signaal om te gaan waarnemen.

Eén van de zekerheden in het bietenseizoen is dat bladschimmels vroeger of later, elk jaar
weer opduiken. Elke bladschimmel kan voor opbrengstderving zorgen. Om dat te voorkomen
is de Nederlandse bladschimmelbeheersing gebaseerd op het waarnemen in de suikerbieten.
De schadedrempel ligt voor alle bladschimmels in alle rassen op de eerst waarneembare
aantasting (eerste vlekjes die in het perceel verschijnen).

E

lke bladschimmel kent zijn eigen optimale infectie-om-

heel groot dat er juist te vroeg of juist te laat gespoten wordt. In

standigheden. Als het (micro)klimaat in het gewas hier-

beide gevallen leidt dit tot een veel slechtere bladschimmelbe-

aan voldoet, dan kan de bladschimmel zijn gang gaan

heersing omdat de timing niet goed is.

en een epidemie in de bieten veroorzaken. Hoe korter

de rotatie met waardplanten van de betreffende bladschimmel

Kijk op circa 100 plaatsen

hoe hoger de druk van deze schimmel.

Bekijk voldoende planten, willekeurig verspreid over het perceel

Vijf bladschimmels kunnen in suikerbieten veel schade veroorza-

in detail. Een richtlijn is om op circa 100 willekeurige plaatsen

ken, bij stemphylium en cercospora zelfs tot meer dan 40%.

van een groepje planten alle bladeren te bekijken door bijvoorbeeld kriskras over het perceel te lopen en elke 10-15 meter

Bladschimmelwaarschuwingsdienst

even te stoppen en te bukken. Bij een volgende waarneming

De bladschimmelwaarschuwingsdienst helpt bij de bladschim-

een week later, is het handig om een ander deel van het perceel

melbestrijding. Als er op twee percelen in een regio bladschim-

te inspecteren. Bekijk ook altijd bietenplanten op de kopakker

mels zijn gevonden gaat er een waarschuwing uit voor die regio

en aan de randen van het perceel.

en ontvangt u een sms. De sms die wordt verstuurd is geen advies om te gaan spuiten, maar om te gaan kijken in het perceel.

Eerste vlekjes is schadedrempel

Pas wanneer er in het perceel daadwerkelijk aantasting door een

Alle bladschimmels hebben dezelfde schadedrempel. Bij het

bladschimmel zit is het nodig om een fungicidenbespuiting uit te

vinden van de eerste vlekjes in uw bietenperceel, moet u een

voeren. Wanneer men zonder waar te nemen spuit, is het risico

bespuiting met het juiste fungicide uitvoeren om schade te voor-
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Wanneer er niet wordt waargenomen is de kans groot dat de bladschimmelbestrijding tegenvalt. Spuiten zonder te kijken zorgt voor een verkeerde timing: te
vroeg of te laat. De bladschimmel ontsnapt in die gevallen en zorgt alsnog voor aanzienlijke schade.

komen. Deze schadedrempel is rasonafhankelijk. Een vervolgbe-

dauw is er een gericht middelenadvies. Spuit alleen tegen een

spuiting is alleen nodig als u nieuwe aantasting door bladschim-

schimmel die in het gewas zit.

mels waarneemt.

Controleer eerder bij veel nieuw blad
Middelkeuze

De toegepaste middelen werken drie tot vier weken op geraakt

Welk fungicide u het beste kunt kiezen, hangt af van de blad-

blad. Bladeren of gedeeltes van bladeren die niet geraakt zijn

schimmel die uw gewas aantast (roest, meeldauw, ramularia,

of gevormd worden na een bespuiting zijn onbeschermd. Dit

cercospora of stemphylium). Alleen voor stemphylium en meel-

betekent dat wanneer een plant veel nieuw loof vormt er na
een bespuiting sneller (na 1 à 2 weken) opnieuw moet worden
gecontroleerd op uitbreiding of nieuwe aantasting door bladschimmels. Dit geldt vooral na bespuitingen vóór de maximale
hoeveelheid loof van de bieten is gevormd (loofmaximum eerste

Alternatieven bij een verbod op
neonicotinoïden

helft augustus).

Eind april heeft de Europese Commissie besloten om drie

Voorkom resistentievorming bij de bladschimmels tegen de ge-

neonicotinoïden (imidacloprid, clothianidine en thiame-

bruikte actieve stoffen door het afwisselen van middelen. Wissel

thoxam) in buitenteelten, waaronder de suikerbietenteelt, te

middelen af gedurende het seizoen en gebruik bij voorkeur niet

verbieden. Dus, zoals het er nu uitziet, niet toegestaan voor

twee keer achter elkaar hetzelfde middel of actieve stof. Gebruik

teeltjaar 2019. Dit heeft enorme gevolgen voor de teelt van

ook niet twee keer achter elkaar triazolen of strobilurines, maar

suikerbieten voor komende jaren. Bij de insectenbestrijding

wissel beide groepen af. Verder is het uitvoeren van een be-

zijn nog beschikbaar: Force op het bietenzaad, Vydate 10G

spuiting bij de eerste aantasting heel belangrijk. Ook in Neder-

in de rij en/of bespuitingen met insecticiden, zoals Calypso,

land moet met de aanwezigheid van resistente en verminderd

Teppeki, Pirimor, Decis, Karate Zeon of Sumicidin Super na

gevoelige cercospora rekening worden gehouden. In dat geval

opkomst. Force en Vydate 10G werken minder goed tegen

biedt een wekelijkse gewascontrole de mogelijkheid om snel

bodeminsecten dan de neonicotinoïden in het pillenzaad en

een volgende bespuiting uit te voeren in geval de aantasting na

bij hoge druk zelfs onvoldoende. Bovendien werkt Vydate

een bespuiting blijft uitbreiden. Kies dan altijd een middel met

10G onvoldoende bij aanwezigheid van ritnaalden. Herken-

andere werkzame stoffen dan de vorige bespuiting.

Wissel middelen af

ning van insecten en insectenschade is dus weer belangrijk
vanaf nu, bladluizen tellen is weer nodig en daarnaast dient

Meer informatie over bladschimmels, middelen(keuze) en de

te worden voorkomen dat biet-op-biet wordt geteeld.

actuele waarschuwingen van de bladschimmelwaarschuwingsdienst vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.
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