TERUGBLIK OP HET EERSTE JAAR ZONDER
NEONICOTINOÏDEN IN BIETENZAAD
Met het oog op de zaadbestelling voor 2020 is het goed om eens terug te blikken op
teeltseizoen 2019: het eerste jaar zonder neonicotinoïden in het bietenzaad. Het is helaas
werkelijkheid geworden dat insectenbeheersing weer veel aandacht vraagt van bietentelers.
In dit artikel blikken we enerzijds terug en kijken we anderzijds vooruit naar 2020.
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Met het oog op 2020 adviseren wij om op
percelen met klei te kiezen voor een zaad-
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In de roodgekleurde gebieden is het advies om
Force in het bietenzaad te bestellen om schade
door bodeminsecten te beperken. In de witgekleurde gebieden adviseren we dit alleen indien
er ritnaalden en/of emelten worden verwacht op
het bietenperceel voor 2020. Force werkt niet
tegen de bovengrondse insecten.

zaai voorzichtig aan te drukken. In een
vastere grond kunnen de bodeminsecten
zich slechter verplaatsen. Een te vaste
grond kan echter ook tot problemen leiden
zoals horizontaal groeiende bieten. Dit
dient dus wel voorzichtig en onder goede
omstandigheden te gebeuren. Omdat

Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:

Een dunne stand als gevolg van springstaarten kwam veelvuldig voor op kleipercelen in 2019. Een vaster
zaaibed in combinatie met ondiep (maar wel in vochtige grond) zaaien voorkomt veel schade. Een zaadbehandeling met Force is bij zware druk onvoldoende.
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bietenkevers zich 30 meter over de grond
kunnen verplaatsen, adviseren we om
minimaal 30 meter van het bietenperceel
van vorig seizoen te blijven. Springstaarten
zijn van nature in de grond aanwezig en
voeden zich hoofdzakelijk met schimmels
en organisch materiaal. Indien die onvoldoende aanwezig zijn, dan kunnen zij ook
bietenplanten aanvreten. Na gewassen
als luzerne, raaigras, wikke en klaver is de
populatie springstaarten op een perceel
hoger dan na braak of bladrammenas.
Daarnaast is schade door springstaarten

Vergelingsziekte kwam in 2019 in heel Nederland voor, maar met name in het zuidwesten van Nederland
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In het hele land is vergelingsziekte waar-

adviseren wij telers om geen pyrethroï-

gerichter signaal krijgen om bladluiswaar-

genomen, maar de mate van aantasting
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IRS-nieuwsbrief zelf staat een korte samenvatting van de informatie en een link naar
het hele bericht of artikel op www.irs.nl.
Ontvangt u de IRS-nieuwsbrief niet (meer) via e-mail, dan kunt u zich aanmelden
op www.irs.nl/nieuwsbrief.
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Hierboven een voorbeeld IRS-nieuwsbrief van
4 mei. Wie op www.irs.nl/nieuwsbrief de inte
ressegebieden grondbewerking, IPM, zaaien en
ziekten-en-plagen had aangevinkt, kreeg dit te
zien in de IRS-nieuwsbrief.
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