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ACHTERHAAL DE REDEN VAN
PLANTWEGVAL
Zodra de bieten gezaaid zijn gaan de zaadjes zich ontwikkelen. Soms komen planten niet
boven of vallen ze na opkomst weg. Andere staan een poosje stil in de ontwikkeling maar
groeien er later door heen. Belangrijk is om de reden hiervan zo vroeg mogelijk in het
seizoen te achterhalen.

Achterblijvende plant, die is aangetast door bietencysteaaltjes. Op de inzet is de afstervende wortel van een dergelijke plant zichtbaar, waarbij in iedere cirkel een
cyst te zien is.
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treedt vaak pas op na opkomst van de
suikerbieten. Tegen deze plagen is speciaal pilenzaad niet of nauwelijks effectief.
Slakken veroorzaken alleen schade in
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Aaltjes
Plantwegval door aaltjes komt alleen voor
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Versterkende rol
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omdat de resistentie pas in het zes- tot
achtbladstadium van de suikerbiet gaat
werken. Preventiemaatregelen voor veel
kiemplantschimmels in suikerbieten zijn
een optimale pH, een goede ontwatering
en een goede bodemstructuur.

Verschillende schimmels kunnen wortelbrand in
suikerbieten veroorzaken: rhizoctonia, aphanomyces, pythium en phoma. Op deze foto is aantasting
door pythium te zien.
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