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Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 
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1. Inleiding 
De bladvlekkenziekte cercospora heeft zich in de afge-
lopen twintig jaar vanuit Limburg over nagenoeg het 
hele land verspreid. Een vroege en ernstige aantasting 
kan leiden tot een verlies van 20-30% in 
suikergewicht. De mate en ontwikkeling van aantasting 
hangt voor een groot deel af van de 
weersomstandigheden. Droog en koud weer vertragen 
de ontwikkeling, maar een combinatie van vochtig en 
warm weer stimuleert deze.  
Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in de 
overleving en bestrijding van cercospora. Het streven 
is een minimale, maar tevens ook optimale fungiciden-
inzet voor de bestrijding van cercospora. 
 
2. Werkwijze 
In 2000 zijn drie typen proefvelden aangelegd: bestrij-
dingsvelden, verdelingsvelden en puntinfectievelden. 
Op de bestrijdingsvelden is cercospora bestreden met 
een fungicide volgens schadedrempels. Op de verde-
lingsvelden is gekeken of de verdeling van cercospora-
geïnfecteerde planten in het veld in oude cercospora-
gebieden verschilt van de verdeling in nieuwe gebie-
den. Op de puntinfectievelden zijn besmette planten 
geplaatst in een gezond perceel, om de verspreiding 
van cercospora door lucht of regen te onderzoeken. 
 
2.1 Bestrijding van cercospora met gebruik 

van schadedrempels 
Veertien bestrijdingsproefvelden zijn aangelegd als 
gewarde blokkenproeven met vijf behandelingen in 
vier herhalingen. Twee velden zijn afgevallen door 
rhizoctonia-aantasting en twee door andere bladvlek-
kenziekten. Temperatuur (1,5 m en 0,1 m), luchtvoch-
tigheid (1,5 m en 0,1 m), neerslag en bodemtempera-
tuur werden op vier proefvelden geregistreerd met 
meteostations. De proefvelden zijn aangelegd op prak-
tijkpercelen waar een beginaantasting van cercospora 
was geconstateerd: Vlodrop, Koningsbosch, Maria 
Hoop, Roermond en Renkum.  
Als fungicide was gekozen voor een nog niet toegela-
ten middel uit de groep van de triazolen. De bestaande 
toegelaten middelen geven een onvoldoende bestrij-
ding, waarschijnlijk door resistentievorming. 
Naast een onbehandeld object, zijn behandelingen uit-
gevoerd op basis van kalenderspuiten en drie vooraf 
gedefinieerde schadedrempels. Ten opzichte van 1999 
is één behandeling weggelaten, omdat deze laat in het 

seizoen viel en de bespuiting geen positieve invloed 
meer had op het suikergewicht. 
Wekelijks, gedurende twaalf weken, werd de cercos-
pora-aantasting van tachtig planten per behandeling be-
paald volgens de schaal van Agronomica. Dit is een 
schaal van 0 (gezond) tot 5 (volledig afgestorven blad-
apparaat). De gemiddelde waarderingen per behande-
ling zijn aan het eind van het seizoen vergeleken met 
de opbrengstcijfers per behandeling. Het optimale tijd-
stip van bestrijding wordt bepaald aan de hand van de 
mate van aantasting, het bijbehorende suikergewicht en 
de weersomstandigheden in het groeiseizoen. 
 
2.2 Verdeling van met cercospora geïnfec-

teerde planten in het veld 
Tijdens de veldwaarnemingen in 1999 was opgevallen 
dat geïnfecteerde planten in het oude cercosporagebied 
(Limburg) regelmatig verdeeld over het veld voorkwa-
men en in het nieuwe gebied (Achterhoek) pleksgewijs. 
Om dit te toetsen zijn zes verdelingsvelden aangelegd in 
Koningsbosch, Vlodrop, Toldijk (2), Wehl en Laag 
Keppel. Laatstgenoemd veld is afgevallen door rhizoc-
tonia-aantasting, daarvoor is een extra veld in Toldijk 
aangelegd. Wekelijks werd op alle planten van een 
veldje (7,5 m bij 15 m) cercospora volgens de schaal 
van Agronomica beoordeeld. Er zijn geen opbrengsten 
bepaald van deze verdelingsvelden. In 2001 wordt op 
dezelfde plek als in 2000, behalve in Wehl, het proef-
veld uitgezet, bieten gezaaid en opnieuw de verdeling 
van zieke planten bepaald. Hiermee wordt de overleving 
in de bodem bestudeerd.  
 
2.3  Verspreiding van cercospora vanuit een 

puntinfectie 
Om de verspreiding van cercospora door lucht en regen 
te onderzoeken, zijn eind juli in een gezond bietenper-
ceel (Almen), op ruime afstand van elkaar, vier cercos-
porageïnfecteerde planten uit Limburg gezet. De cer-
cosporaplanten stonden in grote potten tussen twee rij-
en in. De verspreiding van cercospora werd vanaf 
week 33 tot en met week 39 wekelijks bepaald in een 
vierkant om de geïnfecteerde bieten heen. De positie 
van de vier planten in het perceel is vastgelegd. In 
2001 worden op dit perceel bieten gezaaid en zullen 
ziektepatroon en ziekte-intensiteit op deze vier plekken 
weer vastgesteld worden. Dit, om de overleving in de 
bodem te bestuderen. 
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3. Resultaten 
Eindresultaten worden nog niet gegeven, omdat deze 
onderdeel zijn van een vierjarig project en de cijfers 
verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden. 
 
3.1  Bestrijding van cercospora met gebruik 

van schadedrempels 
De cercosporawaarnemingen zijn gestart in week 29, in 
Renkum in week 32. Het begin en de mate van aantas-
ting verschilden van veld tot veld, maar de toename in 
intensiteit, als gevolg van gunstig weer, was bijna 
overal gelijk. In Limburg startte de aantasting rond 
week 33 en is flink toegenomen in week 34 en 37. In 
Renkum startte de aantasting rond week 35, met een 
flinke toename in week 37. Het object kalenderspuiten 
is drie tot vier keer behandeld in de periode 17 juli tot 
24 september.  
 
3.2  Verdeling van cercosporageïnfecteerde 

planten in het veld 
De cercosporawaarnemingen zijn gestart op 17 juli  

(Echt), 24 juli (Vlodrop), 27 juli en 3 augustus (Toldijk) 
en 31 augustus (Wehl). De aantasting breidde zich snel 
uit in week 34 en 37 door een combinatie van hoge 
luchtvochtigheid en hoge temperatuur. De verdeling van 
geïnfecteerde planten was, op het oog beoordeeld, in 
Vlodrop en Toldijk homogeen over het veld verdeeld. 
In Echt, Toldijk (2e veld) en Wehl was er duidelijke 
haardvorming. De waarnemingen moeten nog statistisch 
verwerkt worden. 
 

3.3  Verspreiding van cercospora vanuit een 
puntinfectie 

Waarnemingen zijn een week na neerzetten van de 
planten (27 juli) gestart, maar de eerste symptomen 
waren 17 augustus zichtbaar. De uitbreiding vond 
sneller plaats na warm, vochtig weer dan na droog 
weer. In negen weken tijd heeft cercospora zich over 
40 m2 verspreid, waarbij een gradiënt zichtbaar was: 
zware aantasting vlak bij de puntinfectie en lichtere 
aantasting verder weg van de puntinfectie. In het ge-
bied van de lichtere aantasting was na enige tijd ook 
haardvorming zichtbaar. 
 

Tabel 45.  Toename (%) in suikergewicht van twee fungicidenbehandelingen ten 
opzichte van onbehandeld (range van het gemiddelde van tien proefvelden) 
(2000). 

behandelingen 
 

toename in 
suikergewicht 

(%) 
kalenderspuiten ten opzichte van onbehandeld 9-23 
twee keer spuiten ten opzichte van onbehandeld 4-18 
kalenderspuiten ten opzichte van twee keer spuiten 1-12 


