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1.  Inleiding 

Het aantal percelen waar de bladvlekkenziekte cercos-
pora voorkomt in Nederland, varieert over de jaren, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. De schade 
die cercospora veroorzaakt, kan oplopen tot meer dan 
30% in suikeropbrengst. Om deze schade te voorko-
men, is onderzoek naar mogelijkheden van rassen met 
resistentie tegen cercospora en onderzoek naar bestrij-
dingsmogelijkheden noodzakelijk.  
Om het aantal bespuitingen en de hoeveelheid chemi-
sche gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te 
beperken, dienen bespuitingen pas dan uitgevoerd te 
worden wanneer dit ook echt noodzakelijk is. 
 
2. Werkwijze 

• Onderzoek naar rassen met resistentie tegen cercos-
pora is onderdeel van het cultuur- en gebruikswaar-
deonderzoek van suikerbietenrassen in Nederland 
(project 01-01). 

• In de praktijk is voor cercospora een waarschu-
wingssysteem toegepast op basis van waarnemin-
gen in het gewas. Deze waarnemingen zijn gekop-
peld aan schadedrempels. 

 
3. Resultaten 

• Het onderzoek naar rassen met cercosporaresis-
tentie is verslagen bij project 01-01.  

• Medewerkers van suikerindustrie, gewasbescher-
mingshandel, DLV en IRS hebben tussen juli en 
september regelmatig bietenpercelen bezocht. Is 
daarbij cercospora waargenomen, dan is dit aan het 
IRS gemeld. Op basis van deze waarnemingen is in 
enkele gevallen, na onderling overleg, besloten om 
voor dat gebied een waarschuwing uit te laten gaan 
om de percelen te controleren op aanwezigheid van 
cercospora en zonodig een bestrijding uit te voeren. 
In 2000 zijn de volgende waarschuwingen verzonden 
naar bietentelers en pers: 

 
gebied datum drempel 

(%) 
Noord- en Midden-Limburg   3 augustus 5 
Gelderland, Utrecht, Noord-
Brabant (oostelijk van Breda) 
en Zuid-Limburg 

17 augustus 5 

Noord-Overijssel en Drenthe 
zand 

23 augustus 5 

verhoging schadedrempel   4 september 50 
 

Voor een gebied als geheel werkt een dergelijk waar-
schuwingssysteem goed. Op individuele percelen kan 
echter een vroegere aantasting optreden. Telers kun-
nen op dergelijke percelen alleen maar tijdig bestrij-
dingsmaatregelen treffen, voordat een waarschuwing 
is verzonden, als ze zelf regelmatig controleren. 
Vooral percelen waar biet op biet gezaaid is, vergen 
extra aandacht.

 


