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Nieuwe etiketten vergen hoofdbrekens
Het Ctgb werkt aan nieuwe etiketten voor gewasbeschermingsmiddelen. Voor HERBICIDEN DUURZAAM HERBICIDEGEBRUIK IN DE KNEL
sommige middelen heeft dat grote gevolgen. De gebruiksaanwijzing, die niet
wettelijk verplicht is, wordt geïntegreerd in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
(WG). Daarmee moeten de regels duidelijker en beter handhaafbaar worden.
In 2014 zijn herbiciden met het nieuwe etiket in omloop. De IRS-specialisten lichten
de praktische gevolgen voor de bietenteelt toe.

INTERVIEW
INSECTICIDEN REDELIJK MEE TE WERKEN

Elma Raaijmakers: „Bij de omvorming van de etiketten gebruikt het Ctgb de dossiers op basis waarvan
de middelen destijds zijn toegelaten. Op het etiket, dat in tabelvorm wordt weergegeven, staan een
aantal zaken duidelijk vermeld die eerder op meerdere manieren waren uit te leggen. De belangrijkste
wijzigingen zitten in de dosering, het maximale aantal toepassingen per teeltseizoen, de maximale
totale dosering en het minimale interval, uitgedrukt in dagen.”
„Voor de insecticiden worden momenteel de etiketten voorbereid.
Aangezien de trajecten ook al wat vertraging hebben opgelopen,
durf ik niet te zeggen wanneer de nieuwe WG's voor insecticiden
van kracht worden. Zoals de voorstellen er nu liggen, valt er voor de
bietenteelt redelijk mee te werken. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we een voldoende breed pakket aan insecticiden behouden.”
„Het aantal toepassingen is nu concreter gelimiteerd vergeleken met
de term 'indien nodig herhalen' die voor meerdere uitleg vatbaar
was. Dit kan bij bepaalde insecten wel voor problemen gaan zorgen.
De gebruikelijke doseringen blijven gehandhaafd. We hebben op
verzoek van het Productschap Akkerbouw al aangegeven waar we
knelpunten verwachten.”
Meer weten? Volg @IRS_Elma

Peter Wilting: „Voor herbiciden valt het op dat het systeem nu minder flexibel is geworden. Dat baart mij
zorgen. Het gebruik van herbiciden is in de loop der jaren veranderd ten opzichte van de dossiers. Bietentelers zijn technisch gezien slimmer, nauwkeuriger en zuiniger met herbiciden gaan werken. En daar
zit helaas ook het knelpunt: het aantal toepassingen op het etiket is soms niet toereikend. Er is soms een
uitwijkmogelijkheid naar een ander merk met dezelfde werkzame stof, maar praktisch is dat zeker niet.”
„Ook qua dosering is er een pijnpunt: de gangbare dosering komt
niet overeen met de etiketdosering. Dat maakt toepassing van herbiciden op een duurzame manier moeilijker. Vroeg beginnen met een
lagere dosering levert in veel gevallen een beter resultaat met minder
actieve stof. Maar 'onderdoseren' ten opzichte van de etiketdosering
is volgens de letter van de wet niet toegestaan (stand van zaken
januari 2014). Daarom mogen adviseurs, zoals het IRS, dat nu niet
aanbevelen. Een hele kromme situatie. De bal ligt bij toelatingshouders en fabrikanten om te zorgen voor een werkbaar etiket.”
„Tot en met 1 juli 2015 is een opgebruiktermijn voor middelen met
het oude etiket. In 2014 zijn er echter ook middelen met een nieuw
etiket in omloop. Kijk dus goed met welk etiket je te maken hebt;
daaraan moet je je houden.”
Meer weten? Volg @IRS_Peter

FUNGICIDEN VOORSTELLEN KRITISCH BEKIJKEN

Bram Hanse: „De groep fungiciden zijn als laatste aan de beurt om te
worden voorzien van een nieuw Wettelijk Gebruiksvoorschrift. Hoe
dat uit gaat pakken, hangt vooral van het dossier af dat bij de toelating is gebruikt. Ik voorzie niet de problemen die bij de herbiciden
voor de dag kwamen. Wel kan ik me voorstellen dat een fungicide
niet voor alle ziekten is toegelaten waartegen het wel werkt of een
nevenwerking heeft.”
„Op de nieuwe etiketten zal er een maximaal aantal toepassingen
worden vermeld, maar dat is nu ook al het geval bij strobilurines.”
„Concreet is er momenteel nog niets bekend, wanneer er voorstellen
voor de nieuwe WG's komen, zullen we die kritisch onder de loep
nemen. Feit voor bietentelers blijft om rekening te houden met welk
etiket je van doen hebt.”
Meer weten? Volg @IRS_Bram

IRS-adviezen zijn IPM-proof
De Europese Unie verplicht per 2014 alle telers om een Integrated
Pest Management (IPM), oftewel, geïntegreerde gewasbescherming
uit te voeren. Martijn Pepping van het IRS zette voor alle ziekten, plagen en onkruiden in de bietenteelt beheersingsmogelijkheden op een
rijtje en concludeert dat voor alles geïntegreerde teeltmaatregelen voor
handen zijn. Regelmatige en nauwkeurige (gewas)waarnemingen ziet
Pepping als aandachtspunt. „Want daarmee begint geïntegreerde gewasbescherming.” Pepping moedigt bietentelers aan om de vele beschikbare

ADVIES

informatie en hulpmiddelen te benutten. „Deze hebben we overzichtelijk
verzameld op een speciale IPM-pagina op de IRS-site”, vertelt hij. Ook
de teelthandleiding staat bomvol geïntegreerde adviezen. „Deze zijn te
herkennen aan het IPM-beeldmerk dat we hiervoor speciaal ontwikkeld
hebben.” Dit beeldmerk vindt u ondere andere terug in deze Gewasbeschermingsupdate en IRS-nieuwsberichten.
Overzicht IPM: www.irs.nl/ipm

Meer weten? @IRS_Martijn
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Reinigen spuitmachine vraagt precisie

Vergeet het hoofdfilter niet!
Het is de nachtmerrie van elke bietenteler:

TIPS

geel kleurende bietenplantjes die in het ergste
geval ook nog dood gaan, na een bespuiting
tegen onkruid. Ook afgelopen jaar overkwam
het meerdere telers in Nederland. Luc Remijn
van DLV Plant achterhaalde de oorzaak en
geeft tips.

Vorig voorjaar werd senior adviseur akkerbouw Luc Remijn
van DLV Plant naar drie percelen bieten geroepen waar de
bieten weg stonden te kwijnen. „Echt een verschrikkelijk
gezicht. Eerst werden ze geel en slap, en vervolgens zwart in
het hart”, vertelt hij. De schade was behoorlijk: op plaatsen
met spuitoverlap gingen de bieten dood en naar schatting is
uiteindelijk 25% van de planten weggespoten. Eén perceel
bieten is compleet afgestorven.

Betanal lost alles op

Vervolgens begon de speurtocht naar de oorzaak. De
juiste middelen waren gebruikt en in de juiste dosering.
Uiteindelijk bleek een vervuild hoofdfilter de boosdoener.
Remijn legt uit: „De Betanal-varianten, die veel in de bietenteelt worden gebruikt, hebben de eigenschap om alles
op te lossen. Restanten van herbiciden gespoten in andere gewassen komen zo in de spuitvloeistof terecht. Met
alle gevolgen van dien.” Hij adviseert daarom om voor
de onkruidbestrijding in de suikerbieten altijd de spuitmachine te reinigen met een tankreiniger zoals Primaclean
of ammonium. „En vergeet daarbij het hoofdfilter niet”,
waarschuwt hij. Want de filters worden volgens hem vaak
onderschat: „Daarin blijft van alles achter, goed schoonmaken is echt heel belangrijk.”

Goed en regelmatig reinigen van de filters voorkomt problemen, aldus Luc Remijn van DLV Plant.

REINIGINGSTIPS

ZO VOORKOMT U ANDERE VERGISSINGEN

• Reinig voor onkruidbestrijding in bieten de
spuitmachine altijd met een tankreiniger zoals
Primaclean of ammonium.
• Reinig ook het hoofdfilter en de sectiefilters.
• Spoel de eindstukken van leidingen door.
• Controleer na spuiten de tankbodem op
eventuele restanten.
• Let bij WOF-verpakkingen op dat ze goed
oplossen.

• Zet gewasbeschermingsmiddelen per gewas bij
elkaar in de opslag.
• Laat u niet afleiden als u de tank vult, focus op het
vullen.
• Check lege verpakkingen nogmaals op het goede
middel.

ADVIES

AALTJES
Aaltjes

Verschillende aaltjes kunnen schade veroorzaken aan bieten. Deze aaltjes zijn hieronder
verder beschreven. Schade kan zich uiten
in een lagere opbrengst, hogere grondtarra
en bij sommige aaltjes zelfs in rotte bieten.
Meer informatie over aaltjes en gewasrotatie is te vinden op www.kennisakker.nl en
www.aaltjesschema.nl.

Bietencysteaaltjes
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Er zijn twee soorten bietencysteaaltjes:
witte
bietencysteaaltjes
(Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (H. betae). Witte
bietencysteaaltjes komen met name voor op
klei- en lösspercelen, maar ze kunnen ook
voorkomen op andere grondsoorten. Gele
bietencysteaaltjes komen voor op zand- en
dalgronden. Vanaf 150 eieren en larven per
100 ml grond van het witte bietencysteaaltje
is het rendabel om partieel resistente bietenrassen te telen. Bij gele bietencysteaaltjes is
dat vanaf 75 eieren en larven per 100 ml
grond. Er is één ras op de aanbevelende rassenlijst (Lisanna KWS) dat zonder bietencysteaaltjes een opbrengst heeft die vergelijkbaar
is met het beste rhizomanieresistenteras. De
partieel resistente rassen geven niet alleen
een hogere opbrengst dan vatbare rassen,
maar beperken ook de vermeerdering.

Het is altijd belangrijk om de besmetting
met bietencysteaaltjes zo laag mogelijk te
houden: hoe hoger de besmetting, hoe lager
de opbrengst. Meer informatie over bieten
cysteaaltjes vindt u op www.irs.nl.

Wortelknobbelaaltjes

Schade door wortelknobbelaaltjes is te herkennen aan knobbels op de wortels. Deze aaltjes
zieken zeer snel uit als er geen
waardgewas wordt geteeld. Laat daarom
een grondmonster analyseren en kies vervolgens welke voorvruchten u gaat telen
(www.aaltjesschema.nl). Voorkom schade in
bieten door het jaar voorafgaand aan bieten geen waardgewas te telen.

Vanaf 500 larven van het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) per 100
ml grond en 2.500 larven van het bedrieglijk wortelknobbelaaltje (M. fallax) is het rendabel om Vydate (15 kg/ha) toe te dienen
als zaaivoortoepassing. Omdat aaltjes vaak
pleksgewijs voorkomen, kunt u overwegen
om alleen die plekken te behandelen.

Stengelaaltjes

Het aaltje (Ditylenchus dipsaci) geeft
vooral problemen op zavel- en kleigronden. Hoe zwaarder de grond,
hoe makkelijker het aaltje kan overleven. Het schadebeeld kenmerkt zich in
planten met groeistoornissen (onder andere
meerkoppigheid).

WAT STAAT ER OP
DE MONSTERUITSLAG?
De monsteruitslag geeft inzicht in de
aanwezigheid van aaltjes, de soorten
en de hoeveelheden per soort. Dit is
essentiële informatie voor het kiezen
van de juiste maatregelen om schade
door aaltjes te beperken.
Later ontstaan verticale scheuren in de kop
en kan de hele biet verrotten. Vydate (15
kg/ha) in de zaaivoor beperkt de aantasting. Het stengelaaltje vermeerdert zeer
sterk op uien, luzerne, bonen en erwten. Pas
op met deze gewassen in de rotatie.

Trichodoriden

Knobbels veroorzaakt door het wortelknobbel

Kenmerkend voor stengelaaltjes zijn de kurk-

aaltje op de wortels van een jonge bietenplant.

achtige plekjes net onder de schil.

Trichodoridenaaltjes geven vooral
problemen op vochtige, lichte losse
grond met weinig organische stof.
Een besmetting met deze vrijlevende aaltjes kenmerkt zich door afwisselend
goede en achterblijvende planten in de rij.
Niet te vroeg zaaien kan schade beperken.
De inzet van Vydate als zaaivoortoepassing
(10 kg/ha) tegen trichodoriden is niet rendabel bij aantallen lager dan 150 larven
per 100 ml grond. Omdat aaltjes vaak
pleksgewijs voorkomen, kunt u overwegen
om alleen die plekken te behandelen. Ook
het aanvoeren van organische stof kan de
problemen beperken.
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INSECTEN
Insecten kunt u bestrijden door te kiezen voor pillenzaad met insecticiden (speciaal
pillenzaad) of door de aanwezige insecten te bestrijden met een bespuiting. Dit laatste is alleen mogelijk tegen aardappelstengelboorders, bladluizen, rupsen en tripsen.
Speciaal pillenzaad is behandeld met Sombrero 1) (imidacloprid) of Poncho Beta 1)
(clothianidine + beta-cyfluthrin). Het insecticide op het pillenzaad werkt ongeveer tien weken
en daarom is het niet nodig om in deze periode een bespuiting met insecticiden uit te voeren. Bij
enkele insecten is een IPM-beeldmerk geplaatst. Dit is alleen gedaan indien er naast speciaal
pillenzaad nog meer aspecten zijn die binnen een geïntegreerde gewasbescherming
vallen, bijvoorbeeld monitoren.
1) Uitzaai van behandeld zaad is alleen toegelaten met behulp van precisiezaai van gepilleerd zaad. Om de
vogels en zoogdieren te beschermen moet u het product volledig in de bodem onderwerken. Verwijder gemorst

GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING
In deze ‘Gewasbeschermingsupdate’ zijn de beginselen van een goede
gewasbeschermingspraktijk en geïntegreerde bestrijding toegepast (zie ook
pagina 1). Bij elke ziekte of plaag waarbij de beheersing past binnen een
geïntegreerde bestrijding staat een beeldmerk om dit direct herkenbaar te maken.
Voor een geïntegreerde gewasbescherming volgens de eisen van de Europese Unie
moet u rekening houden met de volgende punten:
• regelmatig monitoren is essentieel voor het tijdig herkennen van ziekten en
plagen, maar ook voor het tijdig bestrijden;

zaad om vogels en zoogdieren te beschermen. Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen
aan dieren (bron: www.ctgb.nl). Zaden behandeld met Sombrero dienen bovendien niet bij sterke wind ver

• de juiste diagnose is een voorwaarde voor het maken van de juiste keuzes.

zaaid te worden. Bij gebruik van een pneumatische zaaimachine moet de luchtstroom met eventueel daarin

Maak hiervoor gebruik van de applicatie ‘ziekten & plagen’ op

aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde
deflectoren.

• op www.irs.nl kunt u actuele beschrijvingen, adviezen en foto’s van ziekten en

Keuze insecticiden, toegepast bij het zaaien

plagen vinden;
• overweeg of de bestrijding zinvol is en pas, waar mogelijk, een schadedrempel

zaadtype
standaard
pillenzaad

speciaal
pillenzaad

aardvlo, bietenkevertje, bietenvlieg, bladluis
(en daardoor vergelingsziekte), schildpadtorretje en
wants

0

+++

ritnaald, springstaart, wortelduizendpoot en miljoenpoot

0

++

emelten

0

+

werking tegen

www.irs.nl/alle/applicaties of op de smartphone (IRS Bietziekten);

toe. Deze informatie is te vinden op www.irs.nl/alle/teelthandleiding;
• kies een middel met weinig milieubelastingspunten (zie tabel 1 op pagina 4);
• kies een middel met een zo laag mogelijk effect op natuurlijke vijanden
(www.irs.nl/alle/teelthandleiding);
• kijk voor actuele informatie over de toelatingssituatie van de gewasbeschermingsmiddelen op www.irs.nl en www.ctgb.nl;
• u kunt de milieubelasting voor het waterleven tot nul terugbrengen als u ervoor
zorgt dat er bij de bespuitingen en het vullen/reinigen van de spuit niets in het

Aardappelstengelboorder

oppervlaktewater komt.

Schade door de aardappelstengelboorder kenmerkt zich door vraatgangen in de
wortel. Tot het achtbladstadium kunnen ze schade doen. Dit gebeurt vooral in de
buurt van slootkanten. Zodra er aantasting is op dit deel van het perceel Sumicidin
Super (0,45 l/ha, maximaal twee toepassingen per jaar) toepassen.

Bestrijdingsdrempels zwarte bonenluis
maand

aantal zwarte bonenluizen

mei/juni

meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig
luizen per plant

juli

meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan
200 luizen per plant

Bestrijdingsdrempels groene perzikbladluis
periode

aantal groene perzikbladluizen per tien planten

mei en eerste helft juni

meer dan twee

tweede helft juni

meer dan vijf

eerste helft juli

meer dan vijftig

Bietenplant met een gang veroorzaakt door de aardappelstengelboorder.

Aardvlo

Dit kevertje vreet kleine gaatjes in de kiembladeren en in de eerste echte bladeren van de
bietenplant. U mag alleen met speciaal pillenzaad aardvlooien bestrijden.

Bietenaaskever

De ± 1 cm lange zwarte kevers komen voornamelijk voor op zand- en dalgronden en vreten
aan de bladeren, waardoor zwarte randen ontstaan. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen
toegelaten.

Bietenkevertje

Bietenkevertjes (3 mm lang) veroorzaken kleine ronde gaatjes of vlekjes op de wortel en onderaan de stengel, waardoor planten kunnen wegvallen. Ze komen vrijwel
uitsluitend voor op klei- en lössgronden en veroorzaken de meeste schade bij biet-opbietpercelen of biet-naast-biet. Speciaal pillenzaad geeft een goede bescherming.

Bietenvlieg

De bietenvlieg komt op alle grondsoorten voor. Sinds eind 2013 zijn er geen bespuitingen
meer toegelaten om de bietenvlieg te bestrijden. U mag ze alleen bestrijden met speciaal
pillenzaad.

Bladluis

De zwarte bonenluis veroorzaakt alleen zuigschade aan bieten, maar de groene
perzikbladluis en de sjalottenluis kunnen vergelingsziekte overbrengen. Een bespuiting is pas zinvol als de in onderstaande tabellen vermelde aantallen bladluizen
worden overschreden. Een bespuiting kan worden uitgevoerd met pirimicarb (Agrichem Pirimicarb of Pirimor; 0,4 kg/ha) of Calypso (0,15 l/ha, maximaal twee toepassingen per seizoen). Insecticiden breken sneller af bij warm en zonnig weer en daarom is het
aan te bevelen om in de avonduren een bestrijding uit te voeren.
Speciaal pillenzaad geeft een goede bescherming tegen bladluizen gedurende de
eerste tien weken na het zaaien. Hebt u vroeg gezaaid, dan kan het nodig zijn om na
deze tien weken alsnog een bespuiting uit te voeren als de schadedrempels worden
bereikt.

Een volwassen groene perzikbladluis met twee jongen.

Emelt

Emelten veroorzaken vraatschade aan kiemplanten en plantwegval. Speciaal pillenzaad geeft wel enige, maar onvoldoende bescherming. Er zijn geen andere
middelen toegelaten, die voldoende werken. De langpootmug zet zijn eieren bij
voorkeur af op grasachtigen. Probeer te voorkomen dat deze op het perceel staan
wanneer de eileg plaatsvindt (augustus-oktober voorafgaand aan de bietenteelt).

Miljoen- en wortelduizendpoot

Op zwaardere klei- of lössgronden met veel humus kunnen miljoen- en wortelduizendpoten schade veroorzaken aan jonge bietenplanten. Schade treedt vooral op
bij percelen met een los zaaibed, waardoor diep gezaaid wordt en de opkomst
lang duurt. Speciaal pillenzaad geeft een redelijke bescherming.

Ritnaald

Stengels en wortels van jonge bieten kunnen tot het vier- tot zesbladstadium worden
doorgebeten door ritnaalden. Ritnaalden komen vooral voor op gescheurd grasland in het tweede jaar na het scheuren. Na opkomst zijn er geen bestrijdingsmiddelen toegelaten. Door een halve aardappel 20 cm in de grond in te graven en
twee weken later weer op te graven, krijgt u inzicht of u schade kunt verwachten. Dit is het
geval als boorgaten van ritnaalden in deze aardappel zichtbaar zijn. Speciaal pillenzaad
geeft een redelijke bescherming.
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Aantasting door de rups van de gamma-uil.

Bovengrondse springstaarten op een jonge kiemplant. Hierdoor ontstaan misvormingen en kleine gaatjes in
de kiembladeren en eerste echte bladeren.

Rups

In de zomer kunnen verschillende
soorten rupsen aan de bladeren
vreten. De rups van de gamma-uil
veroorzaakt de meeste schade in
bieten. Bestrijding is mogelijk met deltamethrin (diverse merken; 0,3 l/ha), maar is pas
nodig wanneer 30% van het bladoppervlak
dreigt te worden weggevreten.

Schildpadtorretje

Het schildpadtorretje kan vanaf begin juni kleine ronde gaatjes in de bladeren vreten. Speciaal pillenzaad geeft voldoende bescherming.

ADVIES

Springstaart (bovengrondse)

De bovengrondse springstaart veroorzaakt
schraapvraat en kleine gaatjes aan kiembladeren en eerste echte bladeren. Hierdoor kunnen er kleine bladmisvormingen
ontstaan. Er zijn naast speciaal pillenzaad
geen bestrijdingsmiddelen toegelaten.

Springstaart (ondergrondse)

Springstaarten vreten aan het kiemende zaad en veroorzaken daardoor langgerekte vraatplekken aan
de kiemwortel. Niet te diep en niet
te vroeg zaaien op een stevige ondergrond

Wants

kan al veel schade voorkomen. Speciaal
pillenzaad geeft een redelijke bescherming.

In de buurt van bomen of singels kan schade
door wantsen voorkomen. Door het aanprikken aan jonge planten kan meerkoppigheid ontstaan. Bij oudere planten zijn de
bladuiteinden vaak geel verkleurd. Op de
achterzijde is dan op de hoofdnerf in de
lengterichting een zwart streepje waar te nemen. Speciaal pillenzaad geeft voldoende
bescherming.

Trips

Tripsen veroorzaken schade aan
kiemplanten en planten in het tweebladstadium. Dit gebeurt met name
op kleigronden bij droog en schraal
weer. Ze komen vooral voor na vlas en erwten als voorvrucht. Speciaal pillenzaad geeft
een redelijke bescherming. Tripsen zijn
daarnaast te bestrijden met deltamethrin (diverse merken; 0,3 l/ha), Karate Zeon (0,05
l/ha) of Sumicidin Super (0,2 l/ha).

TABEL 1 Dosering, middelkosten (€/ha excl. btw) en milieubelastingspunten gewasbeschermings
middelen (m.u.v. herbiciden) bij twee organische stofgehalten van de bodem
MILIEUBELASTINGSPUNTEN
1,5-3% organische stof

middelen
actieve stof

merknaam

3-6% organische stof

dosering
(l of kg/ha)

kosten
(€/ha)

waterleven 1)

bodemleven

grondwater 2)

bodemleven

grondwater 2)

15

187,50

0

30

15

30

15

Bodembehandeling (driftpercentage 0%)
oxamyl

Vydate

Zaadbehandeling (driftpercentage 0%)

3)

4)

clothianidine/beta-cyfluthrin

Poncho Beta

0,1125

n.v.t.

0

15

315

15

23

hymexazool

Tachigaren

0,021

n.v.t.

0

3

1

3

0

imidacloprid

Sombrero

0,100

n.v.t.

0

16

240

16

6

thiram

diverse merken

0,008

n.v.t.

0

0

0

0

0

Fungiciden, gewasbespuiting (driftpercentage 1%)

2)

epoxiconazool + kresoxim-methyl

Allegro

0,75

45,75

113

5

608 - 5625

5

465 - 3600

epoxiconazool + fenpropimorf

Opus Team

1,00

32,00

910

67

18 - 60

67

0

difenoconazool

Score 250 EC

0,4

32,60

72

7

0

7

0

cyproconazool + trifloxystrobine

Sphere

0,35

37,30

102

3

2-4

2

0

fenpropidin + difenoconazool

Spyrale

1,00

50,50

130

25

0

17

0

0,3

11,25

510

0

0

0

0

3)

Insecticiden, gewasbespuiting (driftpercentage 1%)
deltamethrin

diverse merken

esfenvaleraat

Sumicidin Super

0,45

16,00

59

9

0

9

0

lambda-cyhalothrin

Karate Zeon

0,05

6,25

200

1

0

1

0

pirimicarb

Pirimor, Agrichem Pirimicarb

0,4

24,80

440

240

100

212

1

thiacloprid

Calypso

0,15

25,50

18

29

0

29

0

Caragoal GR 3)

7,0

24,50

0

0

0

0

0

Brabant Slakkendood 3)

7,0

24,50

0

0

0

0

0

Derrex

7,0

38,50

nb

nb

nb

nb

nb

3)

Mollusciciden (driftpercentage 0%)
metaldehyde
ijzer(III)fosfaat

3)

Toelichting:
1) Bij de berekening van de milieubelastingspunten voor het waterleven is gerekend met een drift van
1%. Als er geen sloten om het perceel liggen, tellen deze punten niet mee. U kunt de milieubelas
ting voor het waterleven tot nul terugbrengen als u ervoor zorgt dat er bij de bespuitingen en het
vullen/reinigen van de spuit niets in het oppervlaktewater komt. Bodem en zaadbehandeling zijn
driftarme technieken en daardoor is het effect op waterleven 0.
2) De milieubelastingspunten voor grondwater zijn gebaseerd op voorjaarstoepassing.

Het najaar begint volgens deze regels per 1 september.
3) Er is gerekend met de maximaal toegelaten dosering. Dit betekent niet dat deze dosering is toegelaten voor
alle toepassingen met dat product. Lees het etiket om de toegelaten dosering voor een toepassing na te gaan.
Voor lagere doseringen geldt dat de milieubelastingspunten evenredig lager zijn.
4) De aangegeven dosering is per zaadeenheid, waarbij vervolgens wordt uitgegaan van één zaadeenheid
per hectare.

Die van fungiciden op basis van een voorjaars- (1e getal) en najaarstoepassing (2e getal).

Voor de berekening is gebruik gemaakt van de milieumeetlat, versie januari 2014, van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Streef daarbij naar een minimaal aantal punten per categorie (waterleven, bodemleven en grondwater).
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Lopend onderzoek
NATUURLIJKE BESTRIJDING
BIETENVLIEG

WAT IS DE SCHADEDREMPEL VAN WORTELKNOBBELAALTJES?
Vanaf

welke

besmettingsgraad

is

een

chemische bestrijding van wortelknobbelaaltjes
aan te bevelen? Dat is de centrale vraag in het
wortelknobbelaaltjesonderzoek dat dit jaar van
start gaat.
De schade van wortelknobbelaaltjes wordt met regelmaat
onderschat. Als ze eenmaal toeslaan is de schade behoorlijk. De wortelknobbelaaltjes uit de bodem dringen de
bietenwortel binnen, zwellen op en vermeerderen zich. Dat
blokkeert de sapstroom in de wortel en de biet maakt vervolgens nieuwe zijwortels aan. Als gevolg daarvan heeft de
bietenteler te maken met meer tarra en een groeiachterstand
van de bieten. Wortelknobbelaaltjes komen vooral voor op
de lichtere gronden zoals zand en zavel. Het toepassen van
Vydate in de zaaivoor tijdens het zaaien is een effectieve
bestrijdingsmethode, aangezien er geen resistente bietenrassen voorhanden zijn. Er zijn al schadedrempels bekend van
de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloido
gyne fallax (zie pagina 2), maar nog niet van Meloidogyne
hapla en Meloidogyne naasi.

Op een perceel met wortelknobbelaaltjes worden dit najaar
verschillende groenbemesters geteeld. Daarmee brengen de
onderzoekers op één proefveld verschillende besmettingsniveaus aan. De mate van besmetting wordt eerst door middel van bodemonderzoek nauwkeurig vastgesteld, waarna
bieten worden geteeld. Daarbij passen de onderzoekers ook
verschillende manieren van chemische bestrijding toe. De
resultaten van die teelt in de vorm van wortel- en suikeropbrengst gaat dan uitwijzen wat de meest geschikte bestrijdingsmethode is bij een verschillende mate van besmetting.
Meer weten? Volg @IRS_Elma

Insecticiden liggen onder een vergrootglas.
Het scenario dat er op lange termijn insecticiden
niet meer toegelaten zullen zijn in de bietenteelt hoort tot de mogelijkheden. Het IRS neemt
daarom haar verantwoordelijkheid door nu al op
zoek te gaan naar alternatieve manieren om de
bietenvlieg en bladluizen te bestrijden. Dat kan
een nieuwe IPM-teeltmaatregel voor bietentelers
opleveren. Het onderzoek richt zich op de vraag
hoe de praktijk zo goed mogelijk gebruik kan
maken van natuurlijke vijanden. Anders gezegd:
hoe kunnen we de natuurlijke vijanden helpen?
De eerste gedachte is om dit te realiseren door
middel van functionele agrobiodiversiteit (FAB),
zoals akkerranden. Stap één in het onderzoek is
om de bietenvlieg door het seizoen heen goed te
kunnen monitoren. Daarna is het de insteek om er
achter te komen op welke manier de eiafzet kan
worden beperkt. Want de larven die na vier tot
acht dagen uit die eieren kruipen, vreten aan het
blad met alle gevolgen van dien.
Meer weten? Volg @IRS_Elma en

@IRS_Martijn

Steeds vaker gebreksziekten gespot

ACHTERGROND

Gebreksziekten lijken de laatste jaren in de bietenteelt een toenemend probleem. Via de afdeling Diagnostiek komen meer en meer monsters
binnen met kali-, magnesium- of boriumgebrek.

Kaligebrek

Magnesiumgebrek

Kenmerkend aan kaligebrek zijn de randen die eerst vergelen en dan zwart worden. De gelige kleur trekt naar binnen
en krijgt vaak een bronsachtige glans. Ook gebobbeld blad is
een aanwijzing voor kaligebrek.

Magnesiumgebrek begint in de oudere bladeren. Vanuit de
top vergeelt het blad. Aan de randen treedt zwartverkleuring
op en veelal slaat alternaria toe als secundaire ziekte.

Vooral in de maand juli speelt kaligebrek op. Het is echt een
probleem van de laatste jaren, vroeger kwam het eigenlijk
niet voor. Opvallend is dat op lichtere grondsoorten signalen
komen van kaligebrek, ondanks normale bemesting. Of kaligebrek ook daadwerkelijk opbrengst kost is moeilijk aan te
geven. Een goed oplosbare kaliummeststof toedienen is een
mogelijkheid, maar duidelijke effecten hiervan zijn niet aangetoond.

Magnesiumgebrek wordt de laatste jaren meer waargenomen
dan in het verleden. Vanaf begin juli komen de meldingen
binnen. Een slechte beworteling bevordert magnesiumgebrek.
Daarom wordt magnesiumgebrek ook vaak in combinatie met
een slechte structuur, een aaltjesbesmetting en een lage pH
waargenomen.
Voorkomen van magnesiumgebrek begint met een goede bodemvoorraad. Zodra er symptomen optreden dan biedt een
vloeibare meststof als EPSO TOP een snelle werking.

Ook via Twitter stellen bietentelers vragen aan het IRS:

Boriumgebrek

In droge jaren treden de meeste problemen met boriumgebrek
op. Vanaf half juli wordt dit gebrek goed zichtbaar, met name
op droogtegevoelige, lichte gronden. Een hoge pH (>5,8)
bevordert het optreden van boriumgebrek. Op deze gronden
wordt veelal al een boriumbemesting gedaan, maar soms is
de dosering te laag (bijvoorbeeld 300 gram per hectare) om
boriumgebrek te voorkomen. De voorkeur gaat uit naar een
dosering van minimaal 400 gram borium per hectare, vlak
voor of vlak na het zaaien. De effectiviteit van de opname via
de bodem is beter dan via het blad. Als men borium met de
onkruidbestrijding mee spuit is het advies om de boriumgift
over twee toepassingen te verdelen.
Begint met kleine zwarte hartblaadjes en stengels met verkurkte bandjes. Later uit boriumgebrek zich in gelige bladeren
die zeer vatbaar zijn voor bladschimmels. De groei is geremd,
latere hergroei vanuit het hart kost energie en dus suiker.

BJ Niemansverdriet
@IRS_suikerbiet enig idee wat dit is?
pic.twitter.com/1SK5fnGglx

24
Juli

Nico Rodenburg
@IRS_suikerbiet is dit beeld
van bladvlekken ziekte?
pic.twitter.com/0EF0KvP64N

6 Aug

IRS suikerbieten
@basjansas als eerste indruk denken wij magnesiumgebrek
waar (secundair) alternaria overheen is gekomen.

25
Juli

IRS suikerbieten
@Nico_Rodenburg het is geen bladvlekkenziekte die
te bestrijden is, zo te zien is het magnesiumgebrek met
daarover heen alternariavlekken.

7 Aug
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SCHIMMELS
Kiemschimmels

Om kiemplantwegval door schimmels te voorkomen is het pillenzaad behandeld met
4 gram thiram (o.a. Proseed) en 15 gram hymexazool (Tachigaren) per eenheid zaad.
Thiram beschermt het zaad onder andere tegen phoma en pythium. Hymexazool geeft
in het kiemplantstadium een goede bescherming tegen de bodemschimmels aphanomyces en pythium. Bij zeer zware druk van schimmels, te lage pH of slechte structuur kunnen
bieten toch worden aangetast. Aphanomyces veroorzaakt zogenaamde afdraaiers en kan de
bieten ook later in het seizoen aantasten, waardoor wortelrot ontstaat. Preventiemaatregelen
zijn een optimale pH en een goede bodemstructuur.

› ZIEKTEN EN PLAGEN
wortelgewicht. Voor de bestrijding zijn diverse fungiciden toegelaten (zie tabel). De eerste
behandeling moet plaatsvinden bij het verschijnen van de eerste vlekjes. Controleer uw bieten
daarom regelmatig vanaf de gewassluiting, meestal circa half juni. Preventief spuiten heeft
geen zin. Wissel middelen met verschillende triazolen en strobilurines af om resistentievorming van bladschimmels te voorkomen. Houd rekening met de veiligheidstermijn van de
middelen voor het oogsten van de bieten. De toegepaste middelen werken niet langer dan
drie tot vier weken. Herhaal de behandeling als de aantasting uitbreidt. Voor de bestrijding
van stemphylium, de veroorzaker van de ‘gele vlekjes’, werken de in suikerbieten toegelaten
fungiciden niet of beperkt. Op proefvelden is een beperkte nevenwerking gevonden van
Spyrale en Sphere. Bestrijding is nodig vanaf de allereerste vlekjes. Houd tijdens het seizoen
de website van het IRS in de gaten voor de meest recente informatie.

Fungiciden voor de bestrijding van bladschimmels
middel

dosering

werkzame
stof

groep/klasse veiligheidstermijn

Allegro

1)+2)

0,75 l/ha

kresoxim-methyl
epoxiconazool

strobilurine
triazool

4 weken

Sphere

2)+3)

0,25-0,35 l/ha

trifloxystrobine
cyproconazool

tstrobilurine
triazool

3 weken

1 l/ha

difenoconazool
fenpropidin

triazool
niet ingedeeld

4 weken

1 l/ha

epoxiconazool
fenpropimorf

triazool
morpholine

2 weken

0,4 l/ha

difenoconazool

triazool

4 weken

Spyrale

3)

Opus Team

2)

Score 250 EC 4)
Een afdraaier veroorzaakt door aphanomyces.

Bodemschimmels
Rhizoctonia
Rhizoctonia veroorzaakt wortelbrand (plantwegval) en later in het seizoen wortelrot. De
fungiciden op het zaad helpen niet tegen wortelbrand. Ook helpen de rhizoctoniaresistente rassen niet tegen wortelbrand. Later in het seizoen kan wortelrot, naast een sterke
verlaging van het wortelgewicht ook zorgen voor een daling van het suikergehalte en
de verwerkingskwaliteit. Het is daarom noodzakelijk vóór levering en bewaring de aangetaste
bieten te verwijderen. Rhizoctoniaresistente rassen beperken de schade. Het resistentieniveau
van deze rassen is echter niet volledig. Bij een vroege aantasting kan plantwegval optreden.
Ook kunnen bij de oogst rotte bieten voorkomen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. Deze bestaan uit het zorgen voor goede teeltomstandigheden door geen waardgewassen
voorafgaand aan de bieten te telen en te zorgen voor een goede bodemstructuur. Granen en
aardappelen, eventueel gevolgd door bladrammenas of gele mosterd, zijn goede voorvruchten.
Gras en maïs zijn waardgewassen, maar vertonen zelf weinig ziekteverschijnselen. Ook na
de voorvruchten (was)peen, schorseneren en andere groentesoorten, kan rhizoctonia versterkt
optreden. Naast een slechte bodemstructuur en lage pH, verhogen vochtige en warme omstandigheden tijdens de groei de mate van aantasting. Rhizoctoniaresistente rassen zijn gevoeliger
voor schieten dan rassen zonder deze resistentie. Streef daarom naar een vlotte veldopkomst.

1) Binnen drie maanden na toepassing van Allegro geen grondbewerking dieper dan 25 cm uitvoeren.
2) Sphere en Allegro mogen afzonderlijk en samen maximaal twee keer per seizoen worden toegepast.
Ook Opus Team mag maximaal twee keer per seizoen worden toegepast. Bij het gebruik van Opus Team
mag het loof niet worden vervoederd.
3) Sphere en Spyrale hebben een beperkte nevenwerking tegen stemphylium.
4) Bij toepassing van Score 250 EC op percelen grenzend aan watergangen moeten spuitdoppen
worden gebruikt met een driftreductieklasse van minimaal 75%.

Geel vlekje (in cirkel) veroorzaakt door stemphylium. Bestrijd stemphylium bij het optreden van het eerste vlekje
in het perceel. In een later stadium verschijnen er meer vlekjes op het blad en worden deze vanuit het midden
bruin. Let op! Niet elk geel vlekje wordt veroorzaakt door stemphylium. Verwarring met bijvoorbeeld mangaan
gebrek of insectenprikken/-vraat kan voorkomen.

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 en nodig.

Aantasting door rhizoctonia in het veld.

Verticillium
Verticillium (Verticillium dahliae) kent heel veel waardplanten, waaronder ook veel
onkruiden en kan zeer lang in de bodem overleven. Daardoor is het lastig om verticillium door gewasrotatie te bestrijden. Een goede beheersing van onkruiden is in alle
gewassen noodzakelijk. De aantasting door verticillium treedt sneller op bij een slechte
bodemstructuur en/of zuurstofgebrek en de aanwezigheid van aaltjes. Het vermijden van structuurschade en zorgen voor een goede bodemstructuur helpen dus om de aantasting door verticillium te beperken, naast het zo laag mogelijk houden of zoveel mogelijk terugdringen van de
aaltjesdichtheid waaronder die van de bietencysteaaltjes. Lees meer over aaltjes op pagina 2.

VIRUSSEN
Rhizomanie

Het rhizomanievirus komt door heel Nederland voor. Daarom wordt het hele suikerbietenareaal met rhizomanieresistente rassen ingezaaid. Deze rassen bevatten allemaal hetzelfde resistentiegen (Rz1). Op sommige percelen zijn plekken of
stroken met meer dan 2-5% planten met rhizomaniesymptomen (blinkers) te zien.
Soms is het al egaal over het perceel verspreid en hebben veel planten deze symptomen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze percelen een resistentiedoorbrekende variant
(bijvoorbeeld AYPR) van het rhizomanievirus aanwezig is. Kies op deze percelen voor een
ras met aanvullende rhizomanieresistentie.
Leg plekken en stroken met blinkers vast in de perceelsregistratie. Dan kunt u voor de volgende bietenteelt op dat perceel kiezen voor aanvullende resistentie.

Verticillium in suikerbieten kenmerkt zich door eenzijdige verwelking en afsterven van de bladeren.

Schadelijke bladschimmels
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In de suikerbieten komen diverse bladschimmels voor die schade kunnen doen. Dit
zijn cercospora, stemphylium, ramularia, meeldauw en roest. Bij een ernstige aantasting van het blad sterft het loof versneld af en dalen het suikergehalte en het

Een blinker herkent u aan: lange bladstelen, lichtgeel/groen blad en bruinverkleurde vaatbundels in de
wortelpunt. Vaak is een insnoering en wortelbaard zichtbaar.
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Vergelingsziekte

Vanaf juni tot aan de oogst verschijnen pleksgewijs lichtgele tot oranjeachtige bladeren in het gewas. De bladschijf is dik en bros. Daardoor maakt hij een knappend
geluid als hij omgevouwen wordt. Vanuit de infectiehaarden verspreidt het virus
zich over het perceel. Het wordt overgebracht door de groene perzikbladluis. Dit
gebeurt enkele weken voordat de symptomen van het vergelingsvirus zichtbaar zijn. Voor
de bestrijding is het advies om de vector te bestrijden via pillenzaad met insecticide (zie
Bladluis op pagina 3). Dan treedt vrijwel nooit schade van betekenis op.

OVERIGE ZIEKTEN EN PLAGEN
Slakken

Slakken vreten aan planten in het kiem- en tweebladstadium, waardoor de planten
weg kunnen vallen. Schade is te beperken met slakkenkorrels op basis van metaldehyde of ijzer(III)fosfaat. Als u slakken alleen aan de randen signaleert of als ze uit
de slootkanten komen, kunt u overwegen om alleen de randen te behandelen. Factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen, zijn een hoog gehalte aan organische
stof, slootkanten, onkruid, grof zaaibed en aangrenzend grasland. Welke voorvruchten u
het beste kunt vermijden vindt u in het bodemplagenschema (zie www.kennisakker.nl).

Muizen

Muizen vreten ongekiemde bietenzaden op. Dit gebeurt vooral bij vroege zaai,
waardoor de bieten traag kiemen. U kunt schade voorkomen door direct na het
zaaien langs de perceelsgrenzen alternatief voedsel, zoals gerst, tarwe of zonnepitten aan te bieden. Eventueel kunt u het voedsel breedwerpig over het perceel
strooien. 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.
Vergelingsziekte wordt overgebracht door de groene perzikbladluis. Verwar de symptomen niet met
magnesiumgebrek. Meestal is de aantasting in scherp afgebakende plekken te zien.

HANDIG: IRS ONKRUIDHERKENNINGS-APP
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TIP

Kent u de IRS Onkruidherkennings-app al? Het is een handig hulpmiddel om
4

onkruiden te determineren. Vooral in een jong stadium zijn onkruiden vaak
lastig te herkennen en dan helpt de applicatie, waarin 135 onkruiden en

5

32 grassen voorkomen, u aan het antwoord.
1. Kiemlobben De eerste bladachtige delen van een plant die het reservevoedsel

bevatten (ook wel zaadlobben genoemd). Als ze bladgroenkorrels bevatten, functioneren
ze als blad. Alle planten die vanuit zaad groeien hebben kiemlobben, die er heel
verschillend uit kunnen zien. Soms functioneren de kiemlobben als blad, soms zijn de
kiemlobben enkel een energie-opslagorgaan, zoals bij de boon.

2. Hypocotyl Het stengeldeel onder de kiemlobben.
3. Eerste echte bladeren Het eerste echte blaadje. Let op: deze bladeren kunnen anders
van vorm zijn als de latere echte bladeren.

Online versie:
www.irs.nl; applicaties;
applicatie onkruidherkenning.

Ken je bietenperceel

Android

4. Latere echte bladeren De bladeren van de grotere plant.
5. Stengel Het deel dat de bladeren verbindt.
6. Bloem De bloeiwijze van de plant.

Download de IRS
onkruid-app in de Play
Store (Android) of
Apple-Store (iOS).

Apple

Precies weten met welk onkruid u van doen
heeft, is belangrijk om de goede onkruidbestrijders en de dosering daarvan te bepalen. In bijna alle gevallen geldt: hoe kleiner
aangepakt, hoe beter. De IRS-app helpt u
daarom om de kleine én grote onkruiden
te herkennen. Stap voor stap leidt de app
u naar het juiste onkruid. Van elk plantendeel geeft u aan welke kenmerken dit heeft.
Vooral bij kleine onkruiden is het goed om
de kiemlobben, het hypocotyl en de eerste
blaadjes niet met elkaar te verwarren.

3

INTERVIEW

De kans om grond te ruilen met een veehouder of contracten voor een
ander gewas die ver in de winter toch nog afgesloten worden, zijn
soms aanleiding om de suikerbieten op een ander perceel te telen.
„Let goed op wat je doet”, waarschuwt IRS-onderzoeker Bram Hanse.
Regelmatig ziet hij onaangename verrassingen bij bouwplanwijzigingen op het laatste moment.
Suikerbieten stellen hoge eisen aan de bodem. Op het laatste moment suikerbieten op een
ander perceel plannen kan, maar vergt wel enige voorbereiding en weloverwogen beslissingen. Welke risico's loop je bij een switch op het laatste moment? „De zuurtegraad van
de grond is een aandachtspunt, zeker bij zandgronden”, aldus Bram Hanse van het IRS. In
één adem noemt hij ook mogelijke herbicideschades uit de voorvrucht en bodemgebonden
ziekten en plagen.
Bij de afdeling Diagnostiek van het IRS wordt van 'bieten met problemen' de oorzaak
geanalyseerd. Veelal blijkt onvoldoende kennis van het perceel een oorzaak. „Ga vooraf
na of het perceel geschikt is voor de bietenteelt. Vraag naar de ziekten en plagen die er
voorkomen, zodat u maatregelen kan nemen.”

Niks mis met ploegen of spitten

Herbicideschade is te herkennen aan wegkwijnende bieten en witverkleuring. Herbiciden
uit de voorvrucht, bijvoorbeeld gebruikt in maïs of aardappelen kunnen het jaar erna nog
schade aan bieten veroorzaken, zeker in combinatie met een niet-kerende grondbewerking.
Daarbij geeft een najaarsbespuiting grote kans op problemen, aangezien de herbiciden 's
winters langzamer afbreken. „Ga absoluut na wat er gespoten is, ploegen lost al veel op”,
stelt de onderzoeker. Na maïs, waarin nagenoeg altijd triketonen worden toegepast, adviseert hij in elk geval een kerende grondbewerking. „Dan heeft de biet er geen last van.”

Bram Hanse: „Last minute bouwplanwijzigingen zorgen regelmatig voor onaangename verrassingen in de bietenteelt”.

Meer bodemmonsters nemen

Verrassingen op het gebied van pH zijn vooral te verwachten op zandgronden en oudere
zee- en rivierklei. „Eigenlijk is oplettendheid geboden bij alle percelen waar al een tijdje
geen bieten hebben gestaan, maar wel gewassen die niet gevoelig zijn voor de zuurgraad”, legt Hanse uit. In maïs of aardappelen valt een lage pH namelijk niet snel op. De
bemestingsstatus en pH nauwkeurig vaststellen vergt onderzoek op basis van meerdere
monsters. „De pH kan namelijk nogal sterk wisselen binnen een perceel”, weet de onderzoeker. Om op basis van het bemestingsonderzoek de hoeveelheid kalk te berekenen is de
IRS-applicatie kalkbemesting een handige tool.
Aaltjes en rhizoctonia zijn de belangrijkste bodemgebonden plagen die een risico vormen.
„Vraag dit na als je het niet zelf weet. Of bemonster het perceel”, luidt het dringende
advies. „Bij last-minute wisselingen loop je veel risico zulke dingen over het hoofd te zien.”
Meer weten? Volg @IRS_Bram
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CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Let op: per 1 januari 2013 is voor de groep van herbiciden een nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) van kracht geworden. In de nieuwe WG’s staan dwingende voorschriften over de doseringen per toepassing, de maximale toepassingsfrequentie, de maximale
totale dosering per hectare en het minimale interval tussen bespuitingen. Voor middelen
met het oude etiket geldt een opgebruiktermijn tot 1 juli 2015. Veel middelen zullen in
2014 nog met het oude etiket beschikbaar zijn. In deze voorlichtingsboodschap is hiervan uitgegaan. Ga echter altijd na of u met een oud of nieuw etiket te maken hebt, lees
deze zorgvuldig en volg de voorschriften in het WG.
• De vermelde bedragen zijn de middelenkosten per hectare (exclusief btw) bij volveldstoepassing.
• Kies voor middelen met een lage milieubelasting (zie tabel 2).
• Verzwakte bietenplantjes kunnen zeer weinig verdragen. Stel een behandeling met
onkruidbestrijdingsmiddelen dan ook uit tot deze verzwakking is opgeheven.
• Kijk op www.irs.nl voor de herkenning van onkruiden (applicatie ‘onkruidherkenning’
of App ‘Onkruid’). Zie ook pagina 7.

BREEDBLADIGE ONKRUIDEN
VOOR OPKOMST
VÓÓR ZAAIEN

Onkruidbestrijding is alleen succesvol bij klein onkruid. Begin daarom met een schone
lei en bestrijd grote(re) onkruiden vóór de zaaibedbereiding met glyfosaat.

BIJ OF KORT NA ZAAIEN

Het toedienen van een bodemherbicide bij of kort na het zaaien kan de hoeveelheid onkruiden
na opkomst van de bieten beperken en de groei van onkruiden vertragen, waardoor de naopkomstbestrijding eenvoudiger kan zijn. Bij een goede werking van bodemherbiciden kan soms
één naopkomstbespuiting worden bespaard. Voorwaarde hiervoor is voldoende vocht. Voor
een effectieve bestrijding van sommige probleemonkruiden, met name kamille en hondspeterselie, wordt het toedienen van een bodemherbicide sterk aanbevolen.

Kamille

› ONKRUIDBESTRIJDING
tabel staat tevens een overzicht van de milieubelastingspunten die voor de diverse middelen/
middelencombinaties gelden. Tabel 3 geeft een overzicht van de gevoeligheid van onkruiden voor verschillende naopkomstcombinaties. In tabel 4 staan de in de bietenteelt gangbare,
toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen (situatie op 01-01-2014).
Voor een effectieve bestrijding is het belangrijk om het onkruid zo vroeg en klein mogelijk (kiembladstadium) te bestrijden, ongeacht het stadium van de bieten. Voer de bespuitingen bij voorkeur
’s avonds of ’s ochtends vroeg (dauwvochtig gewas) uit, vooral als de onkruiden afgehard zijn.
Als de onkruiden één of meer echte blaadjes hebben, is het vaak nodig om de dosering te verhogen.
Vanaf het gestrekte kiemlobstadium van de bieten kunt u de dosering met 50% en vanaf het
tweebladstadium met 100% verhogen. Voor de bestrijding van een aantal moeilijk te bestrijden
onkruiden kunt u een extra middel aan de LDS-combinatie toevoegen. U kunt dan kiezen voor
Centium, clopyralid, Safari, Frontier Optima, Dual Gold of Avadex BW.
Centium
U mag Centium toevoegen aan maximaal vier LDS-toepassingen, in een dosering van
0,05 - 0,1 liter per hectare (€ 10,50 - € 21,00). Doe dit vanaf het vierbladstadium van de
bieten en geef dan 0,05 liter per hectare. De maximale totale dosering is 0,2 liter per hectare, de minimale interval 7 dagen. De LDS-combinatie met Centium verbetert de werking
tegen bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, meldesoorten en kleefkruid.
Er kan wat witgeelverkleuring op de bietenbladeren ontstaan, die bij de geadviseerde
doseringen geen opbrengstderving veroorzaakt. Centium niet toevoegen aan een combinatie met daarin chloridazon of tri-allaat.
Clopyralid (bijvoorbeeld Lontrel 100)
Toevoeging van 0,3-0,5 liter per hectare clopyralid (€ 18,30 - € 30,50) aan lage doseringensystemen zonder Safari verbetert de bestrijding van kamille, vlinderbloemigen, zaailingen van distels, varkensgras, zwarte nachtschade, veerdelig tandzaad, kleine hondspeterselie en andere schermbloemigen. Dit geldt alleen voor toepassing bij groeizaam weer.
Safari
Toevoeging van 15 gram per hectare Safari (€ 18,15) versterkt de werking tegen onder
andere kamille, bingelkruid, koolzaadopslag, ooievaarsbek, varkensgras, veerdelig tandzaad en knopkruid. Deze extra werking is vooral nodig als de onkruiden wat te groot
zijn geworden voor de standaard LDS-bespuiting. Kamille mag niet meer dan vier echte
blaadjes hebben. Om de onkruiden goed te bestrijden moet u vaak drie of vier keer Safari
toevoegen.
Frontier Optima
Toevoeging van 0,3 liter per hectare Frontier Optima (€ 6,45) vanaf het tweebladstadium
van de bieten of 0,45 liter per hectare vanaf het vierbladstadium van de bieten verbetert
de werking tegen onder andere bingelkruid, hondspeterselie en veelknopigen, zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong. Ook laatkiemende éénjarige grassen, zoals hanenpoot,
worden goed bestreden.

Pas bij het zaaien 2,0 kg per hectare chloridazon, 3,0 liter per hectare Fiesta of 2,0 kg of liter per Dual Gold
hectare metamitron (respectievelijk € 44,00, € 78,00 en € 67,00) toe als kamille wordt verwacht. Toevoeging van 0,5 liter per hectare Dual Gold (€ 12,75) vanaf het tweebladstadium van
Bij laat zaaien is de kans op kamille kleiner dan bij een vroege zaai.
de bieten verbetert de werking tegen onder andere bingelkruid en hondspeterselie. Ook
laatkiemende éénjarige grassen, zoals hanenpoot, worden goed bestreden.

Hondspeterselie

Als hondspeterselie wordt verwacht, is het advies om 0,10 liter per hectare Centium 360 CS Avadex BW
(€§21,00) of 3,0 liter per hectare Fiesta (€ 78,00) toe te passen. Centium heeft ook een goede Toevoeging van 1,0 liter per hectare Avadex BW (€ 20,00) verbetert met name de werking
werking op diverse andere onkruiden, zoals kleefkruid, varkensgras, zwaluwtong, muur en bin- tegen kleefkruid.
gelkruid. De werking tegen kamille is verwaarloosbaar. Als ook kamille verwacht wordt, meng
dan Centium met metamitron. In verband met mogelijke gewasschade Centium niet mengen Toelating Goltix Queen
met chloridazon. Onder bepaalde omstandigheden (veel neerslag rond de toepassing) kan er Met ingang van 2014 is Goltix Queen toegelaten. Dit middel bevat naast metamitron
sprake zijn van witverkleuring van de bieten en in extreme gevallen (te hoge dosering door (525 g/l) ook quinmerac (40 g/l). Dit geeft een extra werking op kleefkruid, hondspeterbijvoorbeeld overlapping van spuitbanen) ook uitdunning van het gewas. Witverkleuring van selie, bingelkruid en duivekervel. Toegestaan zijn drie naopkomstbespuitingen met 2,0
de bieten leidt niet tot opbrengstderving. De resultaten van Centium kunnen, net als van andere liter per hectare (€ 75,00), met een minimale interval van 10 dagen. Het middel mag niet
bodemherbiciden, op zandgronden tegenvallen.
in grondwaterbeschermingsgebieden toegepast worden. De toegestane dosering en het
Fiesta heeft ook een goede werking op diverse andere onkruiden, zoals bingelkruid, kleefkruid, minimale interval passen nu niet goed in LDS-combinaties. De toelatinghouder zal wijzikamille, zwarte nachtschade en dovenetelsoorten.
gingsvoorstellen voor het WG bij het Ctgb indienen om toepassing in het LDS vanaf 2015
beter mogelijk te maken. Bovendien zal de toelating naar verwachting uitgebreid worden
NA OPKOMST
voor bodemherbicidetoepassing bij het zaaien.

Bestrijding zaadonkruiden

Een standaard LDS-systeem bestaat uit lage doseringen fenmedifam (eventueel met desmedifam) + metamitron + ethofumesaat + olie. U kunt metamitron in de combinatie
vervangen door chloridazon, Safari, Dual Gold, Frontier Optima of Fiesta. Als er veel
melganzevoet voorkomt, is het advies om metamitron in de combinatie te laten. In tabel 2
staan een aantal mogelijke basiscombinaties met de daarbij behorende prijzen. In deze

Bestrijding wortelonkruiden

Voor de bestrijding van akkerdistels, melkdistels en klein hoefblad kunt u 1,2 liter per hectare clopyralid (bijvoorbeeld Lontrel 100) + 1,0 liter per hectare olie toepassen. Dit kunt
u doen tot het acht- tot tienbladstadium van de bieten. Vanwege parapluwerking van de
bieten neemt daarna de effectiviteit van de bespuitingen af.
Als genoemde onkruiden slechts pleksgewijs voorkomen is het advies om deze handmatig
(bijvoorbeeld met een rugketel) te bestrijden, rechtstreeks gericht op het onkruid. De adviesdosering is 0,3% oplossing (bijvoorbeeld 30 milliliter product in 10 liter water). Het meest
geschikte stadium van de onkruiden voor een effectieve bestrijding:
• akkerdistel: grootste planten minimaal 20 cm lang, zonder bloemknoppen;
• akkermelkdistel: zes- tot achtbladstadium;
• klein hoefblad: doorsnede gemiddeld acht tot tien centimeter.
Bij de bestrijding van wortelonkruiden is het belangrijk dat deze goed aan de groei zijn.
Pas clopyralid daarom niet toe binnen tien dagen na gebruik van Safari, vanwege de
kans op slechtere werking bij de bestrijding van distels. Het beste resultaat bereikt u als de
toepassing plaats vindt bij groeizaam weer.

Bestrijding aardappelopslag

Voor de bestrijding van aardappelopslag is alleen glyfosaat afdoende, toegepast met
speciale apparatuur (zie voor een overzicht hoofdstuk 6.1.4 van de IRS teelthandleiding www.irs.nl/alle/teelthandleiding/6.1-onkruiden). Bij een lichte bezetting
kunt u met handapparatuur een bestrijding uitvoeren. Bij een zware bezetting kan
dit gebeuren door onkruidstrijkers of door kappenspuiten. Voor een overzicht waar welke
apparatuur beschikbaar is, zie: www.irs.nl/apparatuuraardappelopslag.
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Uitbreiding toelating Centium 360 CS

Nieuw herbicide voor na-opkomst
Sinds najaar 2013 is het bodemherbicide Centium 360 CS ook na-

TOELATING

opkomst toegelaten. Daarmee is het herbicide dat voor-opkomst al veelvuldig werd ingezet nu ook beschikbaar voor het LDS.
Voor het eerst in jaren heeft de onkruidbestrijding in de bietenteelt er een nieuwe toepassing bij
gekregen. Onlangs werd het bodemherbicide Centium 360 CS toegelaten als na-opkomsttoepassing. Voor-opkomst was Centium 360 CS al langer toegelaten. Onkruidbestrijdingsspecialist
Peter Wilting van het IRS is content met deze uitbreiding. „We hebben hier lang op gewacht”,
stelt hij. Het geeft bietentelers een extra mogelijkheid om lastig bestrijdbare onkruiden effectief
op te ruimen.

Probleemonkruiden

Het werkingsspectrum van het bodemherbicide omvat onder andere onkruiden als hondspeterselie, bingelkruid, varkensgras, kleefkruid en melganzevoet. „Tegen deze probleemonkruiden
werkt Centium 360 CS, toegevoegd aan de LDS-combinatie bijzonder goed. Dat hebben we
gezien in de proeven die we de afgelopen jaren met dit middel hebben gedaan”, vertelt hij.

Toepassen vanaf vierblad

Na opkomst is het advies om 50 ml per hectare toe te passen. „Let daarbij wel op dat Centium
360 CS in deze dosering niet eerder dan het 4-bladstadium toegepast kan worden.” In het
lagedoseringssysteem zijn volgens hem drie tot vier toepassingen afdoende. Vier toepassingen
is ook meteen het maximaal toegestane, namelijk totaal maximaal 0,2 liter per hectare.

Combinaties

Niet met alle combinatiepartners voor het lagedoseringssysteem kan Centium 360 CS gemengd worden. Wilting raadt aan om Centium 360 CS nooit in combinatie met de werkzame stoffen tri-allaat
(Avadex) of chloridazon (Pyramin DF) toe te passen. „De kans op schade is dan te groot.” Met deze
kanttekeningen ziet Wilting Centium 360 CS als een goede aanvulling op het pakket aan beschikbare herbiciden in de suikerbietenteelt.

Verkleuring

Kenmerkend aan dit herbicide is soms de wit-geel-verkleuring van de bieten. „Dat is beslist een
onplezierige eigenschap van het middel. Of het optreedt en in welke mate is redelijk onvoorspelbaar”, volgens Wilting. „Maar toepassen van de adviesdoseringen leidt niet tot opbrengstschade.” De biet groeit gewoon door, ondanks de witgele spikkels op het blad. „Zodra het
gewas gesloten is, is er niets meer van de verkleuringen te zien”, is de ervaring van de onkruidbestrijdingsspecialist. Desondanks attendeert Wilting telers om uit te kijken voor overlapping bij
het spuiten. „Daar valt dan meer verkleuring en remming van de gewasgroei te verwachten.”

ADVIES

TABEL 2

Meer weten? Volg @IRS_Peter

Overzicht aantal mogelijke herbicidentoepassingen (kg of l product per hectare), prijzen (exclusief
btw) en milieubelastingspunten bij twee organische stofgehalten van de bodem bij 1% drift
MILIEUBELASTINGSPUNTEN

middelenkosten
(€/ha)

actieve stof (merknaam)
VOOR OPKOMST

2,0 chloridazon (Pyramin DF, Better DF)
3,0 chloridazon/quinmerac (Fiesta)
2,0 metamitron (o.a. Agrichem Metamitron, Goltix WG, Goltix SC)
0,1 clomazone (Centium 360 SC)

waterleven

1,5-3% organische stof

3-6% organische stof

9)

bodemleven

grondwater

bodemleven

grondwater

44,00
78,00
67,00
21,00

12
9
14
3

4
3
12
1

116
1350
260
180

4
3
12
1

0
1080
260
7

30,25
24,55
33,05
48,40
40,75
60,75
43,00
36,70
33,00

13-15
12-14
14-42
13-15
14-16
13-15
22-24
46-48
11-14

28-34
26-29
22-28
28-34
28-34
31-37
32-38
30-36
25-29

78-95
42-49
20-88
153-170
168-185
78-96
78-95
78-95
350-358

28-34
26-29
22-28
28-34
28-34
31-37
32-38
30-36
25-29

56-65
0
0-65
107-116
60-69
57-66
56-65
56-65
270

2
9
0
12

0
2
0
11

0
150
260
2

0
2
0
11

0
27
20
0

NA-OPKOMSTCOMBINATIES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LDS 1)
LDS; 0,5 chloridazon i.p.v. metamitron
LDS + desmedifam 2)
LDS + 0,015 Safari 3)
LDS + 0,05 Centium 360 CS 4)
LDS + 0,5 Lontrel 100/Cliophar 100 SL/Vivendi 100
LDS + 0,5 Dual Gold 6)
LDS + 0,3 Frontier Optima 7)
LDS; 0,75 Fiesta i.p.v. metamitron 8)

5)

GRASSENMIDDELEN

1,5 quizalofop-p-ethyl (Pilot)
1,5 fluazifop-p-butyl (Fusilade Max)
2 cycloxydim (Focus Plus)
1,5 tepraloxydim (Aramo, Gras-Weg)

zie
zie
zie
zie

tabel
tabel
tabel
tabel

1) 	LDS = 0,5 fenmedifam + 0,5 metamitron + 0,5 ethofumesaat + 0,5 olie.
	
Fenmedifamdosering gebaseerd op 160 gram per liter, ethofumesaatdosering op 200 gram per liter.
Men kan gebruik maken van combinatieproducten:

5
5
5
5

4) 	Vanaf vierbladstadium van de bieten toepassen, maximaal 0,2 liter per hectare, maximaal 4 toepassingen
en een minimale interval van 7 dagen.
5) Maximaal drie keer toevoegen.

· 	fenmedifam + olie: 0,5 Corzal

6) 	Maximaal twee keer toevoegen, vanaf tweebladstadium.

· fenmedifam + ethofumesaat: 0,5 Power Twin of 1,25 Agrichem Ethofumesaat/Fenmedifam

7) 	Maximaal drie keer toevoegen vanaf tweebladstadium. In dosering van 0,45 liter per hectare, maximaal

· metamitron + ethofumesaat: 1,0 Goltix Super
· fenmedifam + metamitron + ethofumesaat: 2 FEMO
2) In combinatie kan zitten:
·	0,75 Betanal Expert, Conqueror of Beta-Team (fenmedifam + desmedifam + ethofumesaat). Bij gebruik van
Betanal Expert en Beta-Team hoeft men geen olie toe te voegen.
· 0,5 Betanal Power (fenmedifam + desmedifam)

twee keer toevoegen vanaf vierbladstadium.
8) 	Fiesta in plaats van metamitron bij de eerste twee bespuitingen.
9) 	Bij de berekening van de milieubelastingspunten voor het waterleven is gerekend met een drift van 1%. Als er
geen sloten om het perceel liggen, tellen deze punten niet mee. U kunt de milieubelasting voor het waterleven
tot nul terugbrengen als u ervoor zorgt dat er bij de bespuitingen en het vullen/reinigen van de spuit niets in het
oppervlaktewater komt.

3) Safari drie à vier keer aan LDS toevoegen.
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de milieumeetlat, versie januari 2014, van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Streef naar een minimaal aantal punten per categorie (waterleven, bodemleven en grondwater).

LEGENDA

Waterleven, bodemleven en grondwater

0-100 MBP

100-1000 MBP

> 1000 MBP
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TABEL 3

Gevoeligheid onkruiden in het kiembladstadium voor verschillende naopkomstcombinaties
De nummers van de naopkomstcombinaties corresponderen met die genoemd in tabel 2.

ONKRUID

1

2

3

4

5

6

7

akkermunt

-

-

-

++

?

?

++

++

-

bingelkruid

-

++

+

+++

+++

++

+++

+++

+++

herik

+

+

++

+++

++

+

++

++

+

hondspeterselie

+

-

+

+

++

++

++

++

+++

kamille

++

+

++

+++

++

+++

+++

+++

+

koolzaadopslag

++

+

++

+++

++

++

++

++

+

melganzevoet

+++

+(+)

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+(+)

ooievaarsbek

+

+

+

++

++

+

+++

+++

+

papegaaiekruid

-

-

+++

+++

?

-

++

++

-

perzikkruid

++

++

++

++

++

+++

++

+++

++

straatgras

++

+

++

++

++

++

++

++

+

varkensgras

++

++

++

++(+)

+++

++

++

+++

++

-

-

-

+++

-

+++

-

-

-

waterpeper

++

++

++

+++

+++

+++

++

+++

+++

zwaluwtong

++

+++

++

++

+++

+++

++

+++

+++

overige onkruiden

Tussen de verschillende combinaties bestaat nauwelijks verschil

veerdelig tandzaad

1)

1)

8

9

1)

Als melganzevoet geen probleem is, kan metamitron uit de LDS-combinatie gelaten worden.

LEGENDA

ADVIES

+++ = zeer gevoelig; ++ = gevoelig; + = matig gevoelig; - = weinig of niet gevoelig; ? = niet bekend

TABEL 4

De in bietenteelt gangbare, toegelaten middelen tegen breedbladige onkruiden
Situatie 01-01-2014

WERKZAME STOF

GEHALTE

MERKNAMEN

chloridazon

65%

Pyramin DF, Better DF

chloridazon/quinmerac

400/50 g/l

Fiesta

ethofumesaat

200 g/l
500 g/l

Oblix 200 EC, Tramat 200 EC
Oblix 500 SC, Tramat 500

50/90 g/l
200/200 g/l

Agrichem Ethofumesaat/Fenmedifam
Powertwin

fenmedifam

157 of 160 g/l
320 g/l

Agrichem Fenmedifam, Corzal
Kontakt 320 SC

fenmedifam/desmedifam

160/160 g/l

Betanal Power

fenmedifam/desmedifam/ethofumesaat

75/25/151 g/l
62/16/128 g/l

Betanal Expert, Beta-Team
Conqueror

fenmedifam/metamitron/ethofumesaat

51/153/51 g/l

FEMO

metamitron

70% of 700 g/l

Agrichem Metamitron 700, Budget Metamitron SC, Goltix SC,
Goltix 70 WG, Goltix WG

metamitron/ethofumesaat

350/150 g/l

Goltix Super

metamitron/quinmerac

525/40 g/l

Goltix Queen

clomazone

360 g/l

Centium 360 CS

clopyralid

100 g/l

Lontrel 100, Cliophar 100 SL, Vivendi 100

tri-allaat

400 g/l

Avadex BW

triflusulfuron-methyl

50%

Safari

dimethenamid-P

64%

Frontier Optima

S-metolachloor

960 g/l

Dual Gold

ethofumesaat/fenmedifam
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TABEL 5

Minimaal benodigde dosering1) (l/ha) en prijs (€/ha, exclusief btw) van
grassenbestrijdingsmiddelen
duist, windhalm
en wilde haver 2)

GRASSOORT

graanopslag

hanenpoot

kweek

raaigras

straatgras

stuifdek gerst

-

0,5

-

0,5

Middel toegevoegd aan lagedoseringensysteem. Let op: alleen middel met oude etiket!
+ Pilot
+ Fusilade Max

3)

+ Focus Plus
+ Aramo, Gras-Weg

0,5

0,5

0,5

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

0,5

0,5

0,5

€ 21,25

€ 21,25

€ 21,25

1,0

1,0

1,0

€ 23,50

€ 23,50

€ 23,50

-

-

0,75

€ 20,00
-

-

€ 20,00
-

1,0
€ 42,50

-

1,0

-

1,0

€ 23,50

€ 23,50

-

-

-

-

-

1,5

€ 31,50
Middel als aparte bespuiting
+ Pilot 3)
+ Fusilade Max
+ Focus Plus
+ Aramo, Gras-Weg

4)

1,0

1,0

1,0

3,0

1,5

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 120,00

€ 60,00

1,25

1,5

1,0

2,5

1,5

€ 53,15

€ 63,75

€ 42,50

€ 106,25

€ 63,75

2,0

2,0

1,0

6,0

2,0

€ 47,00

€ 47,00

€ 23,50

€ 141,00

€ 47,00

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

2,0

1,0 - 1,5

2,0

1,0 - 1,5

€ 84,00

€ 42,00 - 63,00

€ 84,00

€ 42,00 - 63,00

€ 42,00 - 63,00 € 42,00 - 63,00 € 42,00 - 63,00
- = onvoldoende effect of onvoldoende gegevens voor een advies.

€ 60,00
-

1,5
€ 63,75

-

2,0
€ 47,00

Voor een goed bestrijdingsresultaat een uitvloeier (1,5 l/ha) toevoegen.

3) 

1)

Bij sterk ontwikkeld, uitgestoeld onkruid de dosering verhogen of een aparte bespuiting uitvoeren; zie hiervoor etiket.

2)

Duist dat resistent is tegen herbiciden in graan, is het best te bestrijden met Focus Plus (2,0 l/ha) of Aramo (1,5 l/ha).

4)

De lage dosering toepassen op jong onkruid, de hoge dosering als de grassen uitstoelen.

GRASACHTIGE ONKRUIDEN
Bij de bestrijding van de meeste grasachtige onkruiden is
het mogelijk een verlaagde dosering grassenbestrijdingsmiddel toe te voegen aan een lagedoseringencombinatie.
Voor wat grotere eenjarige grassen en voor kweek is een
aparte bespuiting nodig. De middelen en doseringen staan

vermeld in tabel 5. Bij laatkiemende eenjarige grassen,
zoals hanenpoot, is een afdoende bestrijding te behalen
door, in het lagedoseringensysteem Dual Gold of Frontier
Optima toe te voegen of in plaats van metamitron te spuiten.
Het is belangrijk om te spuiten voordat de grassen gekiemd

zijn. In tabel 2 staan de milieubelastingspunten van de grassenmiddelen, bij twee humusgehalten en bij een gangbare
dosering (aparte bespuiting ter bestrijding van stuifdek
gerst).

MECHANISCHE
ONKRUIDBESTRIJDING
Onkruid is ook mechanisch te bestrijden. Hiertoe
zijn verschillende werktuigen beschikbaar. Zo
kunt u vanaf het vier- tot zesbladstadium van de
bieten onkruid bestrijden door volvelds te eggen.
Het onkruid mag daartoe niet groter zijn dan het kiembladstadium. Een andere methode is te schoffelen tussen
de rijen van de bieten. Dit kan het beste in combinatie
met rijenspuiten. De hiervoor genoemde doseringen bij
de chemische bestrijding van het onkruid hebben betrekking op geformuleerde producten bij volveldstoepassingen.
Behandel bij rijenbespuiting een strook van 17 tot 20 cm
breed en pas de dosering aan. Bij een strookbreedte van
17 cm moet de dosering 40% en bij een strookbreedte van
20 cm 50% van de volveldsdosering zijn. De besparing
aan middel moet opwegen tegen de extra inzet van arbeid
en machines om het rijenspuiten en het schoffelen uit te kunnen voeren.

Sterk aangeaarde bieten worden sneller door rhizoctonia aangetast en kan men bij de oogst minder goed ontbladeren.

Bij veel onkruidzaad in de grond kan een mechanische

kort voor het sluiten van het gewas bestrijden. Op lichte

bestrijding leiden tot een sterke, late opkomst van onkruid

grond kunt u door vlak voor het sluiten van het gewas aan

door het in een betere positie brengen van onkruidzaden.

te aarden nagekiemde kleine onkruiden effectief bestrijden.

Dit kan tot gevolg hebben dat er nog laat een chemische

Aard de bieten niet zwaar aan. Dit bemoeilijkt een goede

bestrijding moet worden uitgevoerd. Anderzijds kunt u door

ontbladering bij de oogst. Op rhizoctonia gevoelige gron-

een schoffel- of aanaardbewerking onkruiden die ontsnapt

den bevordert zwaar aanaarden bovendien de besmetting

zijn bij de chemische bestrijding en nagekiemde onkruiden,

met rhizoctonia.
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Help! Wat mankeert mijn biet?

ACHTERGROND

Wortelmisvormingen kosten altijd
opbrengst. Wie de oorzaak achterhaalt, heeft de oplossing binnen
handbereik. De betreffende teeltmaatregelen leest u in deze
Gewasbeschermingsupdate of op
www.irs.nl.

Vertakte biet door te lage pH (pH = 3,9).
Lees meer op www.irs.nl,
applicatie kalkbemesting.

Vertakte bieten door aantasting met trichodoriden (vrijlevend wortelaaltje).
Lees meer op pagina 2.

Vertakte biet door slechte structuur.
Lees meer op www.irs.nl,
teelthandleiding grondbewerking.

Vertakkingen veroorzaakt door een zware
aantasting door het witte bietencysteaaltje.
Lees meer op pagina 2.

Insnoering van de wortel net onder de grond,
veroorzaakt door aphanomyces.
Lees meer op pagina 6.

Wortelinsnoering met daaronder een wortelbaard veroorzaakt door rhizomanievirus.
Lees meer op pagina 6.

Knobbels en vertakkingen veroorzaakt door
het wortelknobbelaaltje.
Lees meer op pagina 2.

Groeiachterstand in het voorjaar veroorzaakt
door wortelknobbelaaltjes.
Lees meer op pagina 2.

Bij wortelrot door rhizoctonia zijn vaak
scheuren te zien.
Lees meer op pagina 6.

Spleten en rot in de kop veroorzaakt door
het stengelaaltje.
Lees meer op pagina 2.

Knobbel op de wortel door de bacterie
agrobacterium.
Lees meer in de ziekten en plagen-app.

DE ZIEKTEN EN PLAGEN-APP BIEDT UITKOMST

Download de IRS biet(en)ziekten-app in de Play Store
(Android) of Apple-Store (iOS). Online versie: www.irs.nl;
applicaties; applicatie ziekten en plagen.

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 begin maart 2014 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

IRS-medewerker Edwin van Lakwijk bedient de kraan op de nieuwe proefveldrooier PASSI om een krat met
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proefveldmonsters te lossen.

Android

ONDERZOEK IN BEELD

nemen zijn; er is ook een hoofdstuk met aandoeningen voor
'bieten aan de hoop' opgenomen. De app is ook op de computer via de website van het IRS beschikbaar.

Apple

Je loopt door je bieten en je ziet iets vreemds. Bijvoorbeeld een afwijkende kleur, vraat of
een misvorming en je vraagt je af wat er loos is. Dan biedt de ziekten en plagen-app van
het IRS uitkomst! Volg de instructies van de app op je smartphone en grote kans dat je snel
weet wat de oorzaak van het probleem is. De app is voorzien van uitgebreide informatie
over alle voorkomende ziekten en plagen in suikerbieten, compleet met een beschreven
schadebeeld, foto's, oorzaak, preventie/bestrijding en schadedrempels.
De app bevat overigens niet alleen (gebreks)ziekten en plagen die in het veld waar te

TIP

Productie: KWOOT bv
Oplage: 13.400

Prijzen
De prijzen van bietenmiddelen, met een landelijk
gemiddelde van telersprijzen (excl. btw en kortingen etc.) zijn van seizoen 2013. Dit is gebaseerd
op door DLV Plant verzamelde info uit diverse
regio’s. Eventuele prijsstijgingen voor seizoen
2014 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 2014) en van mondelinge
en schriftelijke informatie van toelating
houders.
Mocht het uiteindelijke toelatingsbesluit afwijken
van deze informatie, dan nemen wij daarvoor
geen verantwoordelijkheid.

