irs informatie

WERKING BLADSCHIMMEL
WAARSCHUWINGSDIENST
Ook dit seizoen is de bladschimmelwaarschuwingsdienst weer actief. Deze waarschuwingsdienst
van IRS, agrarische dienst van Suiker Unie, gewasbeschermingsmiddelenhandel en adviesorgani
saties geeft een waarschuwing zodra bladschimmels in een bepaalde regio in suikerbieten zijn
gevonden. Het betreft een waarschuwing om de percelen te gaan controleren of er een bestrij
ding nodig is. De eerste bladschimmelvlekjes op uw eigen perceel zijn de aanleiding voor een
bespuiting met fungiciden.
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De toegepaste middelen werken drie tot
vier weken op geraakt blad. Bladeren of

De regio’s in de bladschimmelwaarschuwingsdienst.
Dit kaartje wordt na elke waarschuwing bijgewerkt
op www.irs.nl/bladschimmel. Wanneer er een
bladschimmelwaarschuwing voor een gebied is
uitgegaan wordt deze regio rood gemarkeerd.
Klikken op de regio geeft een tekstballon met meer
informatie.

Bestrijding bladschimmels

gedeeltes van bladeren die niet geraakt
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na een bespuiting sneller (na 1 à 2 weken)
opnieuw moet worden gecontroleerd op
uitbreiding of nieuwe aantasting door
bladschimmels. Dit geldt vooral na bespuitingen vóór de maximale hoeveelheid loof
van de bieten is gevormd (loof maximum
eerste helft augustus).
Meer informatie over bladschimmels,
middelen en de actuele waarschuwingen
van de bladschimmelwaarschuwingsdienst
vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.

Aantasting door bladschimmels kost opbrengst in alle rassen. Voer bij de eerste aantasting op uw perceel
een fungicidenbespuiting uit om geen opbrengst verloren te laten gaan.
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