Tarragrond die achterblijft na verlading bevat een
hoge concentratie aan ziekten en plagen. Het advies
is om hier bewust mee om te gaan.

GEWASRESTEN EN TARRAGROND
BRON VAN ZIEKTEN EN PLAGEN
Bij de oogst van suikerbieten blijven gewasresten en tarragrond achter op het perceel en de
laadplaats. Deze restanten bevatten vaak veel ziekten en plagen. Het advies is om hier bewust
mee om te gaan zodat ziekten en plagen uit deze resten geen bron kunnen zijn voor
besmettingen voor komend jaar of op andere percelen.
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belangrijke besmettingsbronnen voor vergelingsvirussen en bladluizen voor het nieuwe teeltseizoen.
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APPLICATIE HELPT OM INZICHT TE
KRIJGEN IN OOGSTVERLIEZEN
Bietverlies tijdens de oogst kan ongemerkt aanzienlijk zijn. De IRS-applicatie
oogstverliezen is een handig hulpmiddel om tijdens het rooien vlot inzichtelijk
Nieuw gevormd blad op achtergebleven bietenkoppen kunnen in zachte winters uitlopen. Het advies
is om deze te bestrijden, zodat ze geen bron vormen voor de verspreiding van ziekten en plagen.

te maken hoeveel tonnen bieten achterblijven op het land. Met deze applicatie
wordt een inschatting gemaakt van het bietverlies in de categorieën puntbreuk,
te diep koppen en verlies van hele bieten. Hieruit wordt een verlies in tonnen per
hectare berekend. Hierdoor is snel te zien of het verlies acceptabel is, maar ook
waar verbetering mogelijk is. Communiceer de uitkomsten met de chauffeur van
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de rooier, zodat waar mogelijk de instellingen van de machine tijdens het werk
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direct kunnen worden aangepast. Dit alles om maximaal te oogsten wat aan

en plagen zit in de grond rondom de
wortel van de suikerbiet. Daarom bevat
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grond. Hierbij is te denken aan aaltjes,

de bijgevoegde QR-code.

zoals bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes, maar ook het rhizomanievirus

Jan-Kees Boonman

en cercospora. Na verlading van suiker-

nummer 5 | oktober 2019 cosunmagazine

15

