Vele factoren bepalen
perceelskeuze 2022
Een dunne gewasstand (rechts) door het bietenkevertje als gevolg van biet-op-biet.
Tot 30 meter over de perceelsgrens van het voorgaande jaar kan dit effect hebben.

Terwijl telers volop bezig zijn met oogstwerkzaamheden,
is het goed om al na te denken over de perceelskeuze voor
suikerbieten in 2022. Hierdoor is er nog tijd om maatregelen
te treffen mocht blijken dat het perceel niet geschikt is.

Over het algemeen kennen telers hun eigen percelen ont
zettend goed. Dit is niet altijd het geval voor huurpercelen.
Door vooraf voldoende informatie over een huurperceel te
verzamelen, komt men geen ongewenste verrassingen tegen.

Gewasrotatie
Als de laatste bietenteelt op het perceel minder dan drie
jaar geleden is, is het af te raden om suikerbieten te telen
vanwege de grote kans op hoge dichtheden van ziekten en
plagen. Dit is na te gaan op www.boerenbunder.nl. Wanneer
het langer dan drie jaar geleden is dat er bieten stonden is
het goed om onderstaande punten na te gaan.

Ziekten en plagen
Op percelen kunnen diverse ziekten en plagen aanwezig
zijn. Een aaltjesmonster geeft inzicht in de hoeveelheid
schade die door onder andere trichodoriden en wortelknobbelaaltjes te verwachten is. Percelen biet-naast-biet
vormen een risico voor bladschimmels en op kleigronden
ook voor bietenkevers. Ook voor de beheersing van andere
ziekten en plagen is perceelskennis belangrijk. Via het
bodemplagenschema, bodemschimmelschema en aaltjes
waardplantschema is te achterhalen welke ziekten en
plagen men nog meer kan verwachten bij bepaalde
voorvruchten.

Herbicidenschade
Door na te gaan welke herbiciden in 2021 zijn toegepast,
kan worden nagekeken of herbicidenschade te verwachten
is. In veel gevallen is dit te voorkomen door een kerende
grondbewerking (ploegen) uit te voeren. Op www.ctgb.nl
is de informatie per middel terug te vinden.

Bemesting
Het is belangrijk dat de pH voor de bietenteelt voldoende
hoog is. Bij najaarsbekalking heeft de kalkmeststof genoeg
tijd om voor de gewenste pH-verhoging te zorgen. Daarom
is het advies reeds nu een grondmonster te laten analyseren. In het voorjaar geeft een grondmonster inzicht in de
bemestingstoestand en kunnen telers de bemesting in het
voorjaar hier op afstemmen.
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Herbicideschade door een herbicide
toegepast in de voorvrucht. Schade is
te beperken door het perceel te ploegen
voorafgaand aan de bietenteelt.
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