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Vydate 10G en bodeminsecten
Vydate 10G (oxamyl) adviseren we niet 

tegen bodeminsecten, omdat de werking 

minder is dan van Force. Wanneer Vydate 

10G wordt toegepast tegen bijvoorbeeld 

vrijlevende-, wortelknobbel- of stengelaal-

tjes is het in de meeste gevallen niet nodig 

om ook Force toe te passen tenzij schade 

van emelten of ritnaalden wordt ver-

wacht. De werking van Vydate 10G is wel 

afhankelijk van vocht. Als na het zaaien 

een periode van droogte ontstaat, zal de 

werking tegenvallen. 

Meer informatie in gewasbe- 
 schermingsbulletin
Kijk voor meer informatie over de werking 

van Vydate 10G en Force in het gewas-

beschermingsbulletin, dat is meegestuurd 

met deze uitgave van Cosun Magazine. 

In dit bulletin staat meer informatie over 

andere onderwerpen op het gebied van 

gewasbescherming.

Linda Frijters en Elma Raaijmakers

VOORKOM MUIZENSCHADE

Muizen kunnen schade veroorzaken aan niet-gekiemde 

bietenzaden door ze open te breken en leeg te vreten. Ze 

eten tot wel 600 zaden per nacht. Als de muizendruk hoog 

is, zoals afgelopen jaar, dan kan dit zelfs leiden tot zeer lage 

plantaantallen met overzaaien als gevolg. Muizen stoppen 

met vreten zodra de zaadjes gekiemd zijn. 

Omdat muizen de bietenzaden alleen maar opzoeken als ze 

honger hebben en omdat de periode dat ze bietenzaden 

opeten maar heel kort is, kan schade worden beperkt door 

alternatief voer in de vorm van verhitte tarwe-, gerstekorrels 

of zonnebloempitten aan te bieden. Door dit een paar dagen 

voor het zaaien al aan te bieden, leren ze de voerplaatsen 

kennen en zullen ze niet op zoek gaan naar de bietenzaad-

jes. Totdat de bietenzaden gekiemd zijn, is het advies om de 

voerplaatsen iedere twee dagen aan te vullen met voldoende 

alternatief voer. Het is niet toegestaan om resten van zaaizaad 

te gebruiken omdat dit behandeld is met insecticiden of 

fungiciden.Meer informatie over muizen is te vinden in de 

teelthandleiding op www.irs.nl.

Elma Raaijmakers

Een veldje met zaad zonder Force uit het bietenkeverproefveld in 2019, op een perceel biet-op-biet. Zaad 
met Force gaf het hoogste rendement. Een aanvullende bespuiting had geen effect op plantaantallen. 




