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GOEDE BLADSCHIMMELBEHEERSING
VOORKOMT OPBRENGSTVERLIES
Een bespuiting uitvoeren bij de eerste aantasting betekent goed waarnemen op bladschimmels vanaf de gewassluiting. De sms die u ontvangt is een signaal om
te gaan waarnemen.

Elk jaar komen de bladschimmels terug en is het nodig om in de gaten te
houden dat ze geen schade doen. Daarom is de Nederlandse
bladschimmelbeheersing gebaseerd op het waarnemen in de suikerbieten.
Opbrengstderving voorkomen is de insteek van de bladschimmelbestrijding.
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De toegepaste middelen werken drie tot

14

cosunmagazine juni 2017 | nummer 3

irs informatie

vier weken op geraakt blad. Bladeren of
gedeeltes van bladeren die niet geraakt
zijn of gevormd worden na een bespuiting
zijn onbeschermd. Dit betekent dat wanneer er veel nieuw loof wordt gevormd er
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).

Wanneer er niet wordt waargenomen is de kans groot dat de bladschimmelbestrijding tegenvalt. Spuiten
zonder te kijken zorgt voor een verkeerde timing: te vroeg of te laat. De bladschimmel ontsnapt in die
gevallen en zorgt alsnog voor aanzienlijke schade.
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KOM 31 AUGUSTUS NAAR WESTMAAS VOOR DE PRAKTIJKDAG SUIKERBIETEN!
Wageningen University and Research
en IRS verzorgen op donderdag 31
augustus 2017 de Praktijkdag suikerbieten op locatie Westmaas. WUR
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