Geef late onkruiden en
schieters geen kans
De chemische onkruidbestrijding in suikerbieten is afgerond. Bij het sluiten van
het gewas is goed zichtbaar welke onkruiden ontsnapt zijn. Ook komen de
eerste schieters. Het ideale moment om nog eens door het gewas te lopen en
de laatste onkruiden en eerste schieters te verwijderen, is nu aangebroken.

Ruim de laatste onkruiden op
Zo vlak voor de zomerdrukte is het
nu een geschikte periode om, rond het
sluiten van het gewas, met de hak de
laatste hand te leggen aan de onkruidbestrijding. Lopen door de bieten gaat
nog goed en de onkruiden zijn nog niet
te groot en toch goed zichtbaar. Is de
onkruidbezetting om wat voor reden
dan ook te zwaar om met de hand op te
ruimen en is het gewas niet al te sterk
ontwikkeld, dan hebt u nu de laatste
gelegenheid om te schoffelen of aan te
aarden.
Schieters gevaar voor bietenteelt
Rond het sluiten van het gewas
komen ook de eerste schieters in beeld,
vooral op de vroegst gezaaide percelen
en op percelen met onkruidbieten.
Het aantal percelen met onkruidbieten
is de laatste jaren fors toegenomen.
Meestal staan er rondom de eerste
schieters uit onkruidbieten een aantal
bieten niet goed in de rij. Dit duidt op
meer onkruidbieten. Die gaan later ook

Als het gewas nog niet helemaal gesloten is, kunnen
nog goed de laatste ontsnapte onkruiden weggehaald
worden.

Ook in 2006 zijn al schieters gevonden,
verwijder ze zo spoedig mogelijk.

schieten. Kap deze bieten nu al weg en
houd de plekken met onkruidbieten ook
later in het seizoen goed in de gaten.
Haal de schieters, ook al zijn ze nog zo
klein, weg voordat ze rijp zaad vormen.
Onkruidbieten kunnen ook in andere
gewassen staan. Vooral in gewassen met
een minder zware onkruidbestrijding of
bij gebruik van dezelfde middelen als in
suikerbieten, komen onkruidbieten goed
tot ontwikkeling. Dat heeft gevolgen
voor de opbouw van de populatie
bietencysteaaltjes! Onkruidbieten betekenen immers bijna een continuteelt
bieten.
Scheid bij het verwijderen van alle
schieters de wortel van de stengel, om
te voorkomen dat er ook na uittrekken nog afrijping van zaad plaatsvindt.
Kleine schieters leveren weliswaar niet
zo veel zaad als grote, maar om echt
van het probleem met onkruidbieten af
te komen, geldt alleen de nultolerantie.
Jan Wevers

De chemische onkruidbestrijding verliep dit voorjaar over het algemeen
goed. Het weer (droog, heet en wind,
gevolgd door veel neerslag en daarna
weer droog en heet) werkte weliswaar
niet mee, maar de attente teler vond
altijd wel het juiste moment voor een
bestrijding. Vaak is een extra bespuiting
uitgevoerd.
Op de meeste percelen is de
onkruidbestrijding echter niet volledig
geslaagd. Een enkel onkruidje zal best
eens aan de bestrijding ontsnapt zijn
en ook komt op menig perceel wortelonkruid voor.
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Bieten tussen gezaaide rijen duiden op onkruidbieten, zoals op deze foto van 19 juni 2006.
Haal deze weg.
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