Open dag CZAV
en Rusthoeve:
IRS is er ook!

Eén schieter:
4.500 zaden!

Heeft u een ziekte of plaag in uw
suikerbieten of cichorei? Neem wat
grond en bieten/cichorei mee en kom
naar onze stand! Op deze open dag
zullen wij in de schuur (indien mogelijk) een diagnose stellen. Ook tonen wij in onze stand diverse ziekten
en plagen. Ter plaatse kunnen wij
de zaaischijven van uw bieten- of
cichoreizaaimachine keuren. Kom dus
voor al uw bieten- en/of cichoreiteeltvragen bij ons langs.

Dat een schieter die is blijven staan tot wel 4.500 zaden kan produ
ceren, zal niet iedereen zich realiseren. En ook niet dat die zaden nog
jaren later kunnen kiemen. In volgende teelten en vooral bij suiker
bieten verschijnt dit probleem opnieuw in de vorm van haarden met
onkruidbieten. Helaas zien we dit in de praktijk regelmatig terug. Dit
jaar bestaat de kans dat door het koude voorjaar er vooral bij vroeg
gezaaide bieten meer schieters zullen ontstaan dan normaal. Vooral
rhizoctonia- en bietencysteaaltjesresistente rassen zijn hiervoor ge
voelig.

Waar: Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Noordlangeweg
42 te Colijnsplaat
Datum: 20 juni 2012
Tijd: van 9 tot 21 uur
Meer info: http://bit.ly/CZAVdag

Problemen zijn te voorkomen
Als de neiging tot schieten door veel
koude dagen eenmaal is ontstaan, dan is
daar niets meer aan te doen. Het is als een
vat dat langzaam volloopt: als het vol is,
stroomt het over. Zo zal bij voldoende kou
en andere bevorderende factoren de plant
onherroepelijk gaan schieten.

Nieuwe website IRS

Wel kunt u ervoor zorgen dat de schieters
geen probleem worden door ze op tijd te
verwijderen. Het is belangrijk dit zo snel
mogelijk te doen en in ieder geval voordat
ze gaan bloeien. Nu kunt u deze bieten nog
uittrekken zonder ze af te hoeven voeren.
Kap wel de stengels af of knik ze om en
leg ze bovenop het loof van andere planten, zodat ze niet opnieuw kunnen gaan
groeien. Als er veel schieters staan (tussen 1.000 en 10.000) en ze zijn nog niet
te oud, dan kunt u de schieters eventueel
aanstrijken met glyfosaat. Als het er nog
meer zijn, dan is maaien de enige (nood)
oplossing. Zie voor uitgebreide instructies:
www.irs.nl/pagina.asp?p=2035.
Op tijd beginnen met schieters verwijderen
en hiermee doorgaan tot begin september,
voorkomt dat u in de toekomst een onkruidprobleem creëert.
Noud van Swaaij

Met trots zullen wij u binnenkort de nieuwe lay-out van onze website presenteren;
zie foto. Met deze veel overzichtelijkere en frissere uitstraling hopen wij dat u de informatie die u zoekt nog sneller kunt vinden. Nieuw is dat u links op een vakgebied
kunt klikken. Vervolgens wordt de website gefilterd op dit onderwerp. De bestaande termen Betatip en Betakwik zijn veranderd in respectievelijk Teelthandleiding en
Applicaties. Neem binnenkort een kijkje op www.irs.nl en laat u verrassen!

Als u schieters niet verwijdert, is er een grote
kans op onkruidbieten in een volgend bieten-

Annemarie Naaktgeboren

gewas. Ze zullen snel gaan schieten en zo het
probleem verergeren.

informatie
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