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Strategie om onkruidvrije bieten te telen
Na een serieuze inhaalbeweging vorige week is het areaal suikerbieten nu volledig uitgezaaid.
Met een eerste zaai begin maart en een laatste spurt eind april hoeft het niet te verwonderen dat er
landelijk gezien een grote spreiding zit in het groeistadium. Terwijl de laatst gezaaide bieten nog
moeten kiemen, bevinden de vroegst gezaaide percelen zich momenteel in het 2-4 bladstadium.
Evert Van Crombrugge, Sanac Fyto
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Gewasbescherming

Op deze vroege percelen zijn ondertussen reeds twee à drie onkruidcorrecties
toegepast. De uiteindelijke verschillen
in groeistadia zullen binnenkort minder groot zijn dan de situatie momenteel laat uitschijnen. De latere percelen
werden immers in opgewarmde grond
gezaaid en zullen nu vlot doorgroeien.
De vroege percelen groeiden tot nu toe
eerder met de handrem op vanwege
het koude voorjaar. Her en der werden
ook zwarte bieten teruggevonden na
enkele nachten met grondvorst. Het is
nog maar af te wachten of dit binnenkort niet zal leiden tot opschieters.
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Afgeharde melganzenvoet.
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Klassieke FAR-systeem
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Een goede start is het halve werk!
Start daarom tijdig met de eerste
FAR van zodra de eerste onkruiden
in kiemlob staan. Onkruiden die door
een onkruidbestrijding geremd zijn,
hernemen hun groei na een kleine
week. Neem het interval tussen de
eerste en de tweede FAR dan ook
zeker niet ruimer dan 6 à 7 dagen!
Het is vaak pas enkele dagen na de
tweede bespuiting dat de resultaten
van de eerste onkruidbestrijdingen
goed duidelijk worden. In functie van
dit resultaat kunnen het interval en
de doseringen van volgende bespuitingen aangepast worden.

Hou rekening met de weersomstan
digheden. Bij koud en schraal weer
vormen zowel onkruiden als bieten
een dikke waslaag Om de onkruiden
doorheen deze waslaag voldoende
te raken, moet de dosis olie (veresterde koolzaadolie) verhoogd
worden. Ook de dosis contactmiddel
kan dan verhoogd worden, terwijl je
de dosis bodemmiddel bij aanhoudend droog weer kan verlagen. Bij
warm en groeizaam weer is er een
dunne waslaag aanwezig en kan je de
omgekeerde redenering toepassen.
Gebruik geen te hoge dosissen olie en
contactmiddel en pas op met het maken van ‘te’ agressieve combinaties!
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Onkruidbestrijding
na-opkomst
Het principe van het FAR-systeem is
sinds jaren goed ingeburgerd en door
iedere bietenteler gekend. De Fenmedifam (F) wordt versterkt met de zogenoemde Activators (A) om de contactwerking te versterken en gecombineerd
met een bodemmiddel (R) om nawerking te garanderen.
De standaard activator is Ethofumesaat (onder verschillende merknamen). Andere potentiële activators zijn
Avadex, Safari, Lenacil (Lenazar, Venacil, venzar), Safari Duoactive of Debut
Duoactive (Safari + Lenacil) en Matrigon. Tot vorig jaar waren ook producten op basis van desmedipham een
standaard in de onkruidbestrijding. De
erkenning van deze actieve stof is sinds
30 mei 2020 echter verlopen en mag
niet meer toegepast worden.
Het gamma van de bodemmiddelen
bestaat uit Metamitron (onder verschillende merknamen), Pyramin (gebruik
tot 30 juni 2021!), Frontier elite, Dual
Gold, Centium, Goltix Queen (Metamitron + Quinmerac) en Tanaris (Frontier
Elite + Quinmerac). Metamitron en
Pyramin kunnen vanaf het kiemlob
stadium worden ingezet. De andere
bodemmiddelen kunnen vanaf het ->
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Enkele vuistregels voor een
geslaagde onkruidbestrijding

Moment start eerste FAR.
Herken de aanwezige onkruiden in
een klein stadium. De productkeuze,
en eventuele toevoeging van extra
componenten, wordt immers bepaald
door de aanwezige en te verwachten
onkruidflora.
Kies het meest ideale moment van
de dag om te behandelen. Dit is bij
windstil weer en bij hoge luchtvochtigheid (RV > 70%). Meestal is dit ‘s
ochtends vroeg of ‘s avonds laat als
de RV opnieuw stijgt. Onder droge en
moeilijke omstandigheden is het vaak
echter zaak om het ‘minst slechte’
moment eruit te kiezen.

Hou de optie om te schoffelen in het
achterhoofd. Zeker bij aanhoudend
droog weer zoals in 2020 het geval
was en wanneer de contactmiddelen
dreigen te falen is een schoffelbeurt
zeker zo efficiënt.
Stop niet te vroeg met corrigeren en
geef voldoende nawerking. Van zodra
te bladeren in de rij elkaar raken, hebben we snel de indruk dat de bieten
toe liggen. Van bovenaf gezien is er
dan echter nog veel ‘open grond’ waar
nieuwe onkruiden kunnen kiemen.
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Stadium onkruiden

10 -21
dagen
0,5 l/ha Conviso One

+ koolzaadolie + partners
(resistentiemanagement)

+ koolzaadolie + partners
(resistentiemanagement)
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Conviso One Systeem
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Vorig jaar werden de eerste praktijk
ervaringen opgedaan met de Conviso
Smart-technologie. Deze bietenvariëteiten zijn tolerant tegen herbiciden uit
de categorie van de ALS-herbiciden en
kunnen gespoten worden met Conviso
One die Thiencarbazone en Foramsulfuron bevat. Voordeel van deze technologie is de sterke werking tegen
onkruiden zoals kamille, varkensgras,
bingelkruid, papegaaienkruid, hondspeterselie en melganzenvoet, die met
de traditionele FAR moeilijk te bestrijden zijn. Daarnaast heeft Conviso One
ook een zeer goede werking tegen
wilde bieten. Dit laat sommige telers
toe om opnieuw bieten te gaan telen op
percelen die voorheen niet meer
geschikt waren wegens de grote druk
van wilde bieten. Grote kanttekening
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nieuw opkomende planten van melganzenvoet of andere onkruiden maximum twee echte blaadjes hebben. Om
voldoende nawerking te bieden kan er
bij de tweede toepassing een halve
dosering bodemmiddel worden toegevoegd, zeker bij hoge druk van zwarte
nachtschade en bingelkruid.

en

hierbij is dat traditionele variëteiten
absoluut niet bestand zijn tegen Conviso One! Pas dit product dus nooit
toe op traditionele bieten om een perte
totale te vermijden! Spuit bij voorkeur
ook altijd eerst de traditionele bieten,
alvorens door te gaan naar de Conviso
Smart-variëteiten! Een grondige reiniging achteraf is ook ten zeerste aan te
raden.
Conviso One moet in twee keer toegepast worden aan een dosering van 0,5 l/
ha, al dan niet in combinatie met een
aanvullende FAR in functie van de
weersomstandigheden en het stadium
van de onkruiden (figuur 1). Voor de
tijdstippen van toepassing is het stadium van de onkruiden, en dan met
name melganzenvoet, bepalend. De
eerste toepassing moet uitgevoerd worden als de grootste planten van melganzenvoet twee echte blaadjes hebben.
De tweede toepassing volgt 2 à 3 weken
later en uiterlijk in het 8-bladstadium.
Ook hier geldt de vereiste dat eventueel

Bo

4-bladstadium worden ingezet.
Metamitron en Ethofumesaat kunnen
onder enkelvoudige vorm gecombineerd
worden of zijn beschikbaar in kant-enklare mengingen. Bijna alle bovenstaande middelen kunnen met elkaar
worden gecombineerd in functie van de
aanwezige onkruidflora en rekening
houdend met het stadium van de bieten.
Centium mag niet gecombineerd worden met Avadex en grassenmiddelen.
Ook de dosis Ethofumesaat mag in
menging met Centium niet hoger zijn
dan 100 g zuivere actieve stof.
Zowel de enkelvoudige mengingen als
de reeds samengestelde producten vereisen de toevoeging van olie om een
goede werking te garanderen.
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Figuur 1.
Schema Conviso One

Weersom
standigheden

© BAYER

0,5 l/ha Conviso One

Bestrijding grassen
Grassenmiddelen kunnen gefractioneerd toegepast worden in combinatie
met een FAR of apart toegepast aan
volle dosering. De laatste manier
geniet de voorkeur op zware grond en
bij de bestrijding van duist. In geval van
resistente duist hebben de dims een
betere werking dan de fops. Toevoeging
van olie is niet altijd vereist, maar is
aan te raden onder zeer afgeharde
omstandigheden en in het geval van
resistente duist. Het volledige werkingsspectrum en de dosering van de
erkende grassenmiddelen wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Overzicht grassenmiddelen suikerbieten
Select
Prim

Focus
Plus

Agil

Eloge

Fusilade
max

Targa
Prestige

Pantera

Dim

Dim

Fop

Fop

Fop

Fop

Fop

Duist

1l

2l

0,75-1 l

0,5 l

1l

1-1,5 l

1,5 l

Windhalm

1l

2l

0,75-1 l

0,5 l

1,5 l

1-1,5 l

1,5 l

Straatgras

1,5 l

-

-

0,5 l

-

-

-

Hanepoot

1l

2l

0,75-1 l

0,5 l

1l

1-1,5 l

1,5 l

Raaigras

1l

2l

1-1,2 l

0,5 l

1,5 l

1,25-1,5 l

1,5 l

Wilde Haver

1l

2l

1-1,2 l

0,5 l

1,5l

1,25-1,5 l

1,5 l

Kweekgras

2,5 l

4l

1,5 l

0,5 l

3l

3l

2,25 l

Olie vereist

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Gewasbescherming
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Hoe schade door insecten
en vergeling vermijden?

resistentievorming liefst vermeden
indien het niet nodig is. Al de insecticiden kunnen gecombineerd worden
met de herbicidebehandelingen.
Behandelingen moeten steeds gebaseerd zijn op zichtbare aanwezigheid
van het te bestrijden insect en overschrijdingen van de schadedrempels.

Erkende insecticiden in bieten

bo

Zwarte
bonenluis

Dosis

Toepassingen
2

Dampwerking

1

Maagwerking

Movento

0,45-0,75 l 2

Maagwerking

Closer

0,2 l

Maagwerking

Pirimor

Teppeki

0,14 kg

1

Voor bladluis geldt het algemeen
advies van tijdig starten vanaf het
moment dat de eerste luizen worden
waargenomen. Na een bespuiting
dient het resultaat beoordeeld en verder opgevolgd te worden. Zeker in het
begin wanneer de bieten nog klein zijn,
zal de nawerking van middelen niet
optimaal kunnen gevaloriseerd worden. Daarom is het belangrijk om het
spuitinterval niet te lang te nemen bij
blijvende aanwezigheid van luizen.
Bieten zijn gevoelig voor overdracht
van vergelingsvirus tot ze
dichtgegroeid zijn. Stop
daarom niet te vroeg
met beschermen
van het gewas en
zorg voor voldoende lange
nawerking. n
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0,35 kg

met 2 luizen per 10 planten. Hoe groter
de bieten, des te hoger ligt de schadedrempel. Later in het seizoen, vanaf het
4-6 bladstadium, kunnen ook de larven
van de bietenvlieg schade veroorzaken
door gangen te mineren in het blad
waardoor de bladeren verdrogen en
bruin worden.
Bietenkever, aardvlo en bietenvlieg
kunnen enkel bestreden worden met
pyrethroïden. Deze sparen de natuurlijke vijanden (lieveheersbeestje,
zweefvlieg, gaasvlieg ...) jammer
genoeg niet en dus worden ze bij
voorkeur enkel vroeg in de teelt ingezet
wanneer de populatie natuurlijke
vijanden nog moet opbouwen. Tegen
bladluis hebben we met Teppeki,
Movento en recent Closer gelukkig
enkele insecticiden achter de hand die
een systemische duurwerking combineren met een zeer gunstig profiel naar
natuurlijke vijanden. Movento en Closer hebben geen erkenning in voederbiet! Ook pirimor is erkend tegen bladluis maar wordt wegens gedeeltelijke
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Wegens de restricties naar bloeiende
volgteelten, koos ook dit jaar de meerderheid van de telers ervoor om geen
bieten meer uit te zaaien behandeld
met een neonicotinoïde (Cruiser, Gaucho, Poncho Beta). Als alternatief werd
meestal gekozen voor een coating met
Force (Tefluthrin). Force heeft een
dampwerking in de bodem waardoor
ondergrondse insecten (emelten, ritnaalden, duizendpoten, springstaarten
en ondergrondse bietenkever) worden
bestreden. Door het ontbreken van een
systemische werking en verplaatsing in
de plant, geeft Force echter geen enkele
bovengrondse werking en bescherming
van de plant.
Vroeg in de teelt, bij opkomst/kiemlobstadium van de bieten zijn bietenkever en aardvlooien de grootste belagers van de jonge bietenplanten door
vraatschade aan de kiemlobben en
kiemwortel. In bepaalde jaren, zoals in
2019, kan zwarte bonenluis vanaf het
vormen van de eerste bladeren plots in
zeer groten getale aanwezig zijn en de
jonge bietenblaadjes laten opkrullen.
Groene perzikluis kan vanaf dit
moment ook zijn opwachting maken.
Deze belager is tegenwoordig het
meest gevreesd wegens de mogelijkheid tot het overdragen van de verschillende vergelingsvirussen, wat leidt
tot vergeling van de bladeren, groeiremming en opbrengstverliezen die
serieus kunnen oplopen. Vooral in een
jong bietenstadium is de tolerantiegrens voor groene perzikluis zeer laag

Werking
Contact
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Pyrethroïden

Perzikluis
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