IRS INFORMATIE

GEWASBESCHERMINGSMONITOR
VERPLICHT VOOR TELERS
Binnen twee maanden na de oogst van een gewas zijn telers verplicht
om een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. In dit artikel leest u
meer over deze monitor, die sinds februari 2015 door de Nederlandse
overheid geïmplementeerd is in het kader van de richtlijn ‘Duurzame
gewasbescherming’ van de Europese Unie.
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Bruine vaatbundels door rhizomanie (zie ook kader). Mocht een teler dit tegenkomen op zijn of haar
perceel, dan is het verstandig om dit vast te leggen in de monitor en in het vervolg te kiezen voor een ras
met aanvullende resistentie tegen rhizomanie.
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beeld te vinden van een schema, dat een
teler kan gebruiken om alles te registreren. Er zijn echter vele manieren om dit
te doen, zoals het Unitip-programma van
Suiker Unie. Het is dan nog nodig om
de genomen maatregelen te evalueren.
Daarnaast bieden diverse gewasbeschermingsleveranciers een invulschema aan
op hun website.
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Elma Raaijmakers

Op de website van IRS (www.irs.nl/
gewasbeschermingsmonitor) is een voor-

LET OP DE SYMPTOMEN VAN RHIZOMANIE!
Een bietenplant die de symptomen van rhizomanie heeft noemen we een blinker.
De symptomen zijn:
• (licht)geel blad met een gestrekte, steiler staande bladsteel. De bladeren van een
blinker steken meestal boven het gewas uit. Let op! Als er veel blinkers bij elkaar
staan vallen ze veel minder goed op;
• een ingesnoerde wortel met een wortelbaard;
• bruin verkleurde vaatbundels onder de insnoering.
Wanneer u op uw bietenperceel veel blinkers heeft, kijk dan op www.irs.nl voor
or
meer informatie. Wellicht kunt u beter kiezen voor een ras met aanvullende
rhizomanieresistentie.
Bram Hanse
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