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SCHIETERS TOEKOMSTIG
ONKRUIDPROBLEEM
Schieters verschijnen op het bietenperceel als er onkruidbieten staan, maar komen ook voor in
de gezaaide bieten. Het is belangrijk ze tijdig te verwijderen. Rijp zaad kan in volgteelten
namelijk een lastig onkruidprobleem opleveren.
maar dan kunnen wel weer nieuwe
stengels ontstaan. Door dit elke drie
weken te doen, voorkomt u dat schieters
uitgroeien en zaad gaan vormen. Ga
hiermee door tot half september. Het
beste is om de bloeistengels van het veld
te dragen. Als het er niet teveel zijn, kunt
u ze ook bovenop het gewas leggen om
te voorkomen dat ze weer aanslaan. Beginnen de zaden op de schieters te rijpen
(de gele kleur van de onderste bloeiwijze
is verdwenen) dan moet u ze uit het
gewas dragen. Anders loopt u het risico
dat het zaad alsnog afrijpt en uitvalt.

Grote aantallen
Komen er zeer grote aantallen voor op
het perceel, dan kunt u overwegen om
ze chemisch (aanstrijken met glyfosaat)
of machinaal (maaien) te verwijderen.
Gebruik van glyfosaat vanaf eind augustus raden wij af, vanwege het risico
op rotte bieten bij de oogst. Nadeel van
maaien is dat het onderste deel van de
Controleer elke drie weken op schieters en verwijder ze onmiddellijk. Daarmee voorkomt u dat ze later
voor een groot onkruidprobleem zorgen.
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