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1.  Inleiding 
De mate waarin de bladvlekkenziekte cercospora voor-
komt in Nederland varieert over de jaren. De schade 
die cercospora veroorzaakt, kan oplopen tot 40% in de 
suikeropbrengst van bieten. Naast cercospora spelen 
ook andere schimmels, zoals ramularia, meeldauw en 
roest, een belangrijke rol. Om schade te voorkomen, is 
een bespuiting op het juiste tijdstip vooralsnog het 
meest effectief. Bespuitingen tegen bladschimmels 
alleen uitvoeren als dit echt nodig is en niet meer dan 
strikt noodzakelijk. Om op tijd te attenderen op aan-
tastingen is de bladschimmelwaarschuwingsdienst 
actief.  
 
 
2.  Werkwijze 
In de praktijk wordt voor bladschimmels een waarschu-
wingssysteem toegepast op basis van waarnemingen in 
het gewas. Voor cercospora, roest, meeldauw en ramu-
laria geldt dat bij de eerste aantastingen een bestrijding 
moet worden uitgevoerd.  
Medewerkers van de suikerindustrie, gewasbescher-
mingshandel, DLV Plant en IRS hebben tussen juni en 
september regelmatig bietenpercelen bezocht, mede 
naar aanleiding van signalen van het bladschimmel-
adviesmodel. Als er in het veld bladschimmels zijn 
waargenomen, dan is dit aan het IRS gemeld. Op basis 
van deze waarnemingen en informatie van het blad-
schimmeladviesmodel is, na onderling overleg, beslo-
ten om voor dit gebied een waarschuwing uit te laten 
gaan de percelen te controleren op aanwezigheid van 
bladschimmels en zo nodig een bestrijding uit te voe-
ren. In 2010 is door Suiker Unie en CSV COVAS naar  
 

hun telers in bezit van een mobiel een sms gestuurd na-
mens de bladschimmelwaarschuwingsdienst.  
 
 
3.  Resultaten  
Het bladschimmeladviesmodel gaf half juni voor onge-
veer negentig procent van het aantal weerstations gun-
stige weersomstandigheden voor cercospora aan. 
Echter, de verschillen waren ook binnen de regio’s 
groot. Op 21 juli kwam het eerste bladmonster met 
cercospora binnen bij IRS diagnostiek. Dit monster was 
afkomstig uit een perceel nabij Grathem in Limburg. In 
de week erna vond de buitendienst op nog drie percelen 
in Oost-Brabant en Limburg cercospora. Op dat moment 
werd door de buitendienst van Suiker Unie op enkele 
percelen in Zeeuws-Vlaanderen meeldauw geconsta-
teerd.  
In 2010 heeft de suikerindustrie naar bietentelers in alle 
IRS-gebieden één keer een waarschuwing verstuurd, 
zie tabel 1 voor een overzicht van data en regio’s. In de 
Betakwik-bladschimmelkaart zijn de waarschuwingen 
op een kaart van Nederland te zien 
(www.irs.nl/bladschimmel_app). Ook de historische 
gegevens zijn vanaf 1996 in deze module te bekijken. 
 
 
4.  Conclusie 
In 2010 trad cercospora en andere bladschimmels later op 
dan in voorgaande jaren. In Limburg werden de eerste 
aantastingen gevonden. In Zeeuws-Vlaanderen werd in 
eerste instantie gewaarschuwd voor meeldauw. Later 
werd hier ook cercospora gevonden. De waarschuwing 
was precies op het moment dat er veel aantastingen 
zichtbaar werden.  
 

Tabel 1.  Berichten van de bladschimmelwaarschuwingsdienst in suikerbieten (2010). 

gebied datum schimmels 
Limburg en Oost-Brabant 28 juli cercospora 
Zeeuws-Vlaanderen 28 juli meeldauw, vanaf 20 augustus werd ook cercospora 

gevonden in dit gebied 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, 
Gelderland, Overijssel, Flevoland, Noordelijk zand en 
dal/veen 

30 juli cercospora  

Noord- en Zuid-Holland 05 augustus cercospora 
Noordelijke klei 10 augustus cercospora 
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