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BLADSCHIMMELBESTRIJDING:
HET DRAAIT OM DE DETAILS
Vijf bladschimmels kunnen in suikerbieten veel schade veroorzaken. Zo kan dit bij stemphylium en cercospora tot meer dan 40% oplopen. De mate van schade is afhankelijk van het
tijdstip van infectie en de mate van aantasting. Hoe zwaarder het gewas aangetast is hoe
meer schade er ontstaat. Opbrengstderving voorkomen is de insteek van de bladschimmelbestrijding.

BLADSCHIMMELSITUATIE OP UW
SMARTPHONE
Wilt u weten of er in uw gebied
al een waarschuwing is uitgegaan van de bladschimmelwaarschuwingsdienst? Dit jaar kunt u dat voor
het eerst ook direct in de IRS app bekijDe details zijn belangrijk om de eerste aantasting te herkennen, maar ook om vast te stellen wat de
bladvlekken veroorzaakt. Op deze foto het eerste vlekje van stemphylium.
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www.irs.nl/bladschimmelkaart.
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