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HERHALEN EN AFRONDEN
BLADSCHIMMELBESTRIJDING
De bladschimmelbestrijding is dit jaar al vroeg in de zomer gestart. Wanneer er bij de eerste
aantasting gespoten is, is de basis gelegd voor het beste resultaat. Het loof gezond houden tot
aan de oogst is een voorwaarde om de suikerbieten optimaal te laten doorgroeien in het najaar.
als de bieten nog minimaal 4 weken in het
veld blijven staan. Na oktober is het vrijwel
nooit nodig om een bladschimmelbestrij
ding uit te voeren.

Veiligheidstermijn
Als een behandeling zinvol is, houd dan
wel rekening met de veiligheidstermijnen
van de middelen. De veiligheidstermijn is
de minimale periode die tussen de laatste
fungicidenbespuiting en de oogst van de
suikerbieten moet zitten. Die is voor
Allegro, Retengo Plust, Score 250 EC en
Spyrale vier, voor Sphere drie en voor Opus
Team twee weken.
Herhaling van de fungicidenbespuiting is alleen nodig bij nieuwe aantasting door bladschimmels. Let bij
de laatste bespuiting op de veiligheidstermijn in combinatie met de geplande oogstdatum.
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Houd bij een eventuele bespuiting rekening

cercospora, ramularia, roest en

met de etiketten van de middelen, het

meeldauw kunnen zorgen voor

gebruiksadvies en welk middel u al hebt

het vroegtijdig afsterven van het

gebruikt bij eerdere bespuitingen. Wissel

suikerbietenloof. De bestrijding van deze

middelen ook binnen het seizoen zoveel

schimmels in suikerbieten past binnen een

mogelijk af om resistentievorming te

geïntegreerde gewasbescherming.

voorkomen. Kies het middel aan de hand
van de gevonden aantasting. Meer

Blijven waarnemen

informatie hierover kunt u lezen op
Voor optimale groei is gezond blad tot aan de
oogst een belangrijke voorwaarde.

www.irs.nl/bladschimmel.

na de fungicidenbespuiting weer op

Wanneer de omstandigheden voor de

Bram Hanse

stemphylium, cercospora, ramularia, roest

schimmel ongunstig zijn, zal hij zich niet of

en meeldauw te controleren. Het kan

nauwelijks ontwikkelen. In dat geval is het

voorkomen dat u een aantal maal geen

niet nodig elke 34 weken de fungiciden

nieuwe aantasting vindt. U hoeft dan niets

bespuiting te herhalen.

Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:

het gewas te inspecteren.

Spuit bij nieuwe aantasting

Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

De aantasting en ontwikkeling van

Het is alleen rendabel om een bladschim

bladschimmels is geheel afhankelijk van de

melbestrijding uit te voeren wanneer één

weersomstandigheden, de schimmeldruk

of meer bladschimmels zich uitbreiden op

en het microklimaat in het gewas.

de jongst volgroeide bladeren. Spuit alleen

Om de fungicidenbespuitingen effectief in
te zetten, is het verstandig om 23 weken

anders te doen dan een week later weer
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