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VOOR EEN GOEDE
BLADSCHIMMELBEHEERSING
GAAT HET OM DE KLEINE DETAILS
Elk seizoen krijgen we te maken met bladschimmels in suikerbieten. Omdat deze voor
behoorlijke opbrengstderving kunnen zorgen, is het nodig ze te beheersen. De schadedrempel
ligt voor alle bladschimmels in alle rassen op de eerst waarneembare aantasting.
ontwikkeling, maar als teler kunt u er dit
jaar al uw voordeel mee doen.

Eerste vlekjes is schadedrempel
Alle bladschimmels hebben dezelfde
schadedrempel. Bij het vinden van de
eerste vlekjes in uw bietenperceel, moet
u een bespuiting met het juiste fungicide
uitvoeren om schade te voorkomen. Deze
schadedrempel is rasonafhankelijk. Een
vervolgbespuiting is alleen nodig als u
nieuwe aantasting door bladschimmels
waarneemt. Goed waarnemen voor, maar
ook na de eerste bespuiting, is dus heel
belangrijk!
Een bespuiting uitvoeren bij de eerste aantasting, in dit geval rechts vlekken cercospora en links het begin
van meeldauw, betekent goed waarnemen op bladschimmels vanaf de gewassluiting. De sms die u ont
vangt is een signaal om te gaan waarnemen.
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Controleer vaker bij veel
nieuw blad
De toegepaste middelen werken drie tot
vier weken op geraakt blad. Bladeren of
gedeeltes van bladeren die niet geraakt

NOTEER HET VOORKOMEN VAN
OPVALLEND VEEL BLINKERS IN UNITIP!

zijn of gevormd worden na een bespuiting zijn onbeschermd. Dit betekent dat

Staan er bij u op het perceel opvallend veel blinkers (zie 
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www.irs.nl/blinker), verspreid of op plekken, noteer dit dan in
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Voor de beheersing van deze rhizomanievarianten kunt u kiezen
voor een ras met aanvullende rhizomanieresistentie (Rz1 + Rz2).
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of dezelfde actieve stof. Wissel de beide
groepen van triazolen en strobilurines

Bram Hanse

zoveel mogelijk af. Verder is het uitvoeren van een bespuiting bij de eerste
aantasting heel belangrijk.
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Meer informatie over bladschimmels,
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schuwingsdienst vindt u op www.irs.nl/

tijdig te herhalen met een andere actieve
stof. Wissel alle beschikbare triazolen
(epoxiconazool, difenoconazool, cyproconazool en propiconazool) met elkaar
af, om resistentievorming te vertragen!

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.

bladschimmel.
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