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ONDERZOEK

Diagnostiek achterhaalt de oorzaak

Help! Wat is er met mijn
bieten aan de hand?
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Het IRS bekijkt jaarlijks 250 tot 550 ingezonden suikerbietenmonsters. In het laboratorium
stelt Elma Raaijmakers vast om welke ziekte of plaag het precies gaat.

Teeltadviseurs zenden bieten, bietenplanten, en soms
ook grond, naar de afdeling diagnostiek van IRS. Op het
formulier geven ze een beschrijving van het probleem.
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Raaijmakers spoelt de bieten schoon van grond om het
ziektebeeld beter te kunnen bekijken en isoleren.

03

Na de beoordeling vermoedt ze dat het om een schimmelaantasting gaat. Ze snijdt de aangetaste delen van de biet
af, om vast te kunnen stellen om welk organisme het gaat.
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Met een brander steriliseert Raaijmakers de instrumenten. Daarmee snijdt ze een deel van de aantasting eraf.

Op een Petri-schaaltje wordt de aantasting apart genomen.
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Door het ziektebeeld te steriliseren in een mengsel van
alcohol en chloor voorkomt Raaijmakers dat meegekomen zand of bacteriën het beeld vertroebelen.
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Met behulp van de microscoop kan Raaijmakers aan de
schimmelstructuren zien om welke ziekte het gaat. In dit
geval: Rhizoctonia.
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07

Op een voedingsbodem staat het monster dan twee
dagen in een klimaatkast. De schimmel ontwikkelt zich
verder, waardoor ze beter te bekijken is.
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Zowel schriftelijk als telefonisch stelt Raaijmakers de inzender direct op de hoogte van de conclusies. Mogelijke
oplossingen draagt ze ook meteen aan.

ONDERZOEK IN BEELD
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De vermeerderde rhizoctoniaschimmels krijgen een nieuw
leven. Ze worden gebruikt voor onder andere rassenonderzoek naar de rhizoctoniaresistentie.

COLOFON
Suikerbieten Gewasbeschermingsupdate is een uitgave van Stichting IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Bergen op
Zoom. In deze uitgave informeert het IRS bietentelers en teeltadviseurs over de actuele adviezen op
het gebied van ziekten, plagen en onkruiden in
suikerbieten. De uitgave is eind februari 2013 verspreid als bijlage bij de uitgave Cosun Magazine.
Uitgever
Stichting IRS
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom
T: 0164 – 274 400
www.twitter.com/IRS_suikerbiet
www.youtube.com/IRStelevisie
www.facebook.com/StichtingIRS
info@irs.nl
www.irs.nl
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Ellen van Oorschot van het IRS analyseert met welke rhizomanievariant het monster is besmet.
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Prijzen
De prijzen van bietenmiddelen, met een landelijk
gemiddelde van telersprijzen (excl. btw en kortingen etc.) zijn van seizoen 2012. Dit is gebaseerd
op door DLV Plant verzamelde info uit diverse
regio’s. Eventuele prijsstijgingen voor seizoen
2013 zijn dus niet meegenomen.
Verantwoording en aansprakelijkheid
De gegeven adviezen zijn in overeenstemming
met het officiële advies, opgesteld door DLV Plant
en IRS. Deze instanties zijn niet aansprakelijk
voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen
ontstaan bij het gebruikmaken van de in deze
uitgave vermelde gegevens.
Bij de samenstelling van deze voorlichtingsboodschap is uitgegaan van de officiële Ctgb-databank (situatie 1 januari 2013) en van mondelinge
en schriftelijke informatie van toelating
houders.
Mocht het uiteindelijke toelatingsbesluit afwijken
van deze informatie, dan nemen wij daarvoor
geen verantwoordelijkheid.

