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Foto 4. Trichodoriden prikken de hoofdwortel,
waardoor deze zich splitst.

Foto 6. Rotte bieten in het veld veroorzaakt door het stengelaaltje.

zaakt door rhizoctonia (foto 6). Kroef in
ui wijst ook op stengelaaltjes. Teel daarom
enkele jaren geen bieten na kroef in uien.

de rotatie is een snelle uitzieking van het
wortelknobbelaaltje te realiseren.

Volvelds slechte groei

Veel schade door aaltjes is te beperken
met een goede rotatie. Door kruisbloemige
groenbemesters te telen is de vermeerdering
van vele schadelijke aaltjes te beperken.
Voor meer informatie over aaltjes kijk op
www.digiaal.nl.

Blijft het gehele perceel achter in groei,
dan kan er sprake zijn van wortelknobbelaaltjes. De schade door wortelknobbelaaltjes in suikerbieten is meestal beperkt. Als
een plant voorzichtig uit de grond wordt
gehaald, zijn de knobbels zichtbaar op de
wortels (foto 7). Met bladrammenas in

Gezonde rotatie

Elma Raaijmakers en Hans Schneider

Verwijder schieters op tijd!
Schieters produceren veel levenskrachtig zaad. Om grote onkruidproblemen te
voorkomen, moeten ze tijdig verwijderd worden.

Foto 5. Scheuren in de kop veroorzaakt door
het stengelaaltje.

Een schieter is een biet die al in het eerste jaar gaat schieten, vervolgens bloeit
en 2.000 tot 4.500 zaadjes produceert. De zaadjes blijven een groot aantal jaren
levenskrachtig in de grond aanwezig. Ze vormen voor de (nabije) toekomst een
groot onkruidprobleem. De enige manier om dit te voorkomen, is de schieters te
verwijderen voordat deze rijp zaad produceren.
Zaad dat zich in het verleden vormde en in de grond aanwezig is, kan als onkruidbieten zowel in als tussen de gezaaide bietenrijen opkomen. Schoffelen is de beste
methode om onkruidbieten tussen de rijen te bestrijden. Het beste tijdstip daarvoor is
tussen het zesbladstadium en het sluiten van het gewas. Vroeger schoffelen is minder
effectief, want onkruidbieten komen doorgaans over een langere periode op.
De onkruidbieten in de bietenrijen moet u, nadat ze geschoten zijn, handmatig
uittrekken. Ook afkappen of omknikken van de bloeistengel is een mogelijkheid.
Voorkom in ieder geval dat rijp zaad uit schieters tijdens het verwijderen op de
grond valt.
Soms staan er zoveel schieters, dat afmaaien de enige oplossing is. Het onderste
gedeelte van de bloeistengels blijft dan vaak staan. Het daar aanwezige zaad zal
dan gewoon afrijpen. Een andere noodmaatregel is om de schieters met onkruidstrijkers te behandelen met glyfosaat. Het bezwaar hiervan is dat er rottende
bieten in het geoogste product kunnen komen.

Voorkom groot onkruidprobleem
Geef schieters geen kans en verwijder elke schieter (ruim) voordat deze rijp zaad
heeft geproduceerd. Meer informatie is te vinden in Betatip op www.irs.nl:
• § 5.3.5 onkruidbieten, www.irs.nl/pagina.asp?p=1461;
• § 1.3 schietergevoeligheid: www.irs.nl/pagina.asp?p=1179.
Peter Wilting
Foto 7. Knobbels op de wortels veroorzaakt
door het wortelknobbelaaltje.
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