Gewasbeschermingsupdate

Aantasting van stemphylium veroorzaakt kenmerkende gele vlekjes. Bij hevige aantasting kan het blad afsterven.

Stemphylium
Stemphylium is de veroorzaker van de ‘gele vlekjes’ die in het seizoen 2007 voor het
eerst zijn waargenomen. Bij ernstige aantasting daalt zowel het wortelgewicht als het
suikergehalte. De eerste aantasting verschijnt eind juli, begin augustus verspreid op het
blad en kenmerkt zich door kleine, onregelmatige gele vlekjes (foto). Vervolgens sterft
het binnenste van deze vlekjes af (necrotiseert) tot een bruin weefsel. Zwaar aangetaste
bladeren sterven af en er ontstaat hergroei.
De in suikerbieten toegelaten middelen bestrijden stemphylium niet of onvoldoende.
Momenteel zijn er geen middelen tegen stemphylium in suikerbieten toegelaten. Houd
tijdens het seizoen de website van het IRS in de gaten voor de meest recente informatie.
Overige bladziekten
In de loop van het seizoen komen, vaak na zware regen- of hagelbuien, nog andere
bladziekten voor, zoals de schimmel alternaria en de bacterie pseudomonas. Bestrijding
daarvan is niet mogelijk.

BIED MUIZEN
EEN ALTERNATIEF

bewaarnummer

De aanwezigheid van slakken is te zien aan slakkensporen.

OVERIGE ZIEKTEN EN PLAGEN
Slakken

Slakken vreten aan kiemplanten en planten in het tweebladstadium, waardoor ze weg kunnen
vallen. Vooral op percelen met een groenbemester en met koolzaad, spruitkool, graszaad,
karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen, zijn een hoog gehalte aan organische stof, slootkanten en
aangrenzend grasland. Verwijder zoveel mogelijk de schuilplaatsen van de slakken, zoals
onkruiden en holtes in de bodem, door het perceel onkruidvrij te houden en een zo vlak mogelijk zaaibed aan te leggen. Schade kunt u beperken door net voor opkomst van de bieten
slakkenkorrels met metaldehyde of ijzer(III)fosfaat toe te dienen. Voor doseringen zie Betakwik
Ziekten en Plagen en/of het etiket. De behandeling moet u herhalen als de korrels verdwenen
zijn en u nog steeds slakken waarneemt.
Als u slakken alleen aan de randen signaleert of als ze uit de slootkanten komen, kunt u
overwegen om alleen de randen te behandelen.

Muizen vreten ongekiemde bietenzaden vooral op bij vroege
zaai en trage kieming. U kunt schade voorkomen door direct
na het zaaien langs de perceelsgrenzen alternatief voedsel,
zoals verhitte gerst, tarwe of zonnepitten aan te bieden. Door de
verhitting kiemen de zaden niet meer.

Eventueel kunt u het voedsel breedwerpig over het perceelstrooien. Om zicht te krijgen op de aanwezigheid van muizen
kunt u al vóór het zaaien alternatief voer uitleggen. Bovendien
leren de muizen dan de voerplaatsen te vinden.

TIP

Nieuwe variant rhizomanie doorbreekt resistentie
De rhizomanieresistentie is doorbroken. Over heel Nederland komt een nieuwe rhizomanievariant voor. „Breng van je percelen goed in kaart waar je
rhizomanie tegenkomt”, adviseert Suiker Unie districtshoofd Peter Koopmans. Want er is inmiddels al een ras met een nieuwe resistentie beschikbaar.
Op enkele tientallen percelen in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland is de nieuwe variant van
rhizomanie vastgesteld. „Maar de zogenaamde AYPR-variant van rhizomanie komt
landelijk voor”, vertelt Peter Koopmans,
districtshoofd van Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland voor Suiker Unie. Een jaar of
zeven geleden kwam hij de eerste tekenen
van rhizomanie in rhizomanieresistente rassen tegen. Onderzoek bij het IRS wees uit
dat het in veel gevallen gaat om een resistentiedoorbraak.
„Het begint veelal met enkele blinkers.
Enkele bieten, verspreid over het perceel
die steil staan en er gelig uitzien”, legt
Koopmans uit. Deze blinkers vermeerderen
het virus enorm. Later in de rotatie worden
dat, door grondbewerkingen, kleine plekken of stroken.

Nieuw type

In Nederland komen van rhizomanie het Aen B-type voor. De huidige rassen hebben
een resistentiegen tegen deze beide typen.
Binnen het A-type bestaan veel varianten,
waarvan één variant - de AYPR - nu voor
rhizomaniesymptomen in de bieten zorgt.
Van het B-type zijn geen signalen dat deze
binnenkort voor problemen gaat zorgen. In
de ons omringende landen komt dit AYPR-

type ook veelvuldig voor. Inmiddels is er een
nieuw resistentiegen in de suikerbieten ontdekt dat samen met het eerste resistentiegen
voor voldoende weerstand tegen de ‘oude’
en de ‘nieuwe’ zorgt. Op dit moment is
Sandra KWS het enige ras op de rassenlijst
met deze beide genen. „Maar er komen er
meer aan”, weet Koopmans.

INTERVIEW

Breng plekken in kaart

Het districtshoofd adviseert telers om de percelen goed in de gaten te houden. Het valt
hem op dat op de plaatsen waar rhizomanie jaren geleden het eerst opdook, nu ook
weer het eerst de symptomen tonen. „Breng
blinkers in kaart en met name de plekken
en stroken. Dan kun je gericht maatregelen
nemen”, zegt hij. Twee tot vijf procent van
de planten mogen blinkers zijn, mits over
het hele perceel verdeeld. Zijn ervaring is
dat plekken twee tot drie procent lagere suikergehaltes geeft. „Zodra de vlekken richting vijf procent van de oppervlakte gaat,
kies dan voor het ras Sandra.” De afweging
wordt lastiger als er op het perceel ook een
aaltjesresistentie nodig is. Een gedegen
onderzoek naar de mate van aaltjesbesmetting kan dan helpen bij de beslissing. Koopmans: „Vraag bij twijfel uw buitendienstadviseur van Suiker Unie om advies.”

Zo ziet rhizomanie er uit

Peter Koopmans constateert dat rhizomanie het suikergehalte doet kelderen met 2% tot 3%.

SYMPTOMEN

Een sterke groei van zijwortels - de zogenaamde baardgroei - is kenmerkend voor
rhizomanie. De penwortel is vaak ingesnoerd en bij het doorsnijden zijn vaak bruin
verkleurde vaatbundels zichtbaar. De bladeren hebben langere bladstelen en een
steilere stand. De kleur van het blad is bleekgroen tot geel.
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