
planten staan, nemen de overgebleven 

bieten de productie over en worden 

groter. Tenslotte moet de oorzaak van het 

slechte plantbestand bekend zijn en zijn 

opgelost. Of overzaaien loont, hangt van 

de zaaidatum af en van het plantaantal. 

Dit kunt u met de applicatie ‘(Over)zaai, 

opkomst en groei’ zelf berekenen (zie 

kader).

Noud van Swaaij

Om de oorzaak van een slechte opkomst vast te 
stellen zal het vaak nodig zijn om het zaad op te 
zoeken.

Applicatie (Over)zaai, opkomst en groei

Het moment dat de planten zullen 

opkomen is vooral afhankelijk van de 

temperatuur. De applicatie ‘(Over)zaai, 

opkomst en groei’ (zie www.irs.nl of 

de IRS-app) berekent voor iedere regio 

de verwachte opkomstdatum en groei-

puntsdatum (zie schermafbeelding). 

De applicatie gebruikt daarvoor de zelf 

in te stellen zaaidatum en actuele en 

verwachte temperatuur.

Daarnaast kan de teler informatie krij-

gen over het verloop van temperatuur, 

straling, neerslag en verdamping over 

de door hem zelf ingestelde periode. De applicatie laat de dagwaarden en de 

som van het gevraagde weergegeven in die periode zien. 

De applicatie kan ook behulpzaam zijn bij het bepalen of overzaaien lonend is. 

Daarvoor moet de teler de oorspronkelijke en de geplande, nieuwe zaaidatum 

invoeren alsmede het plantaantal op het perceel. Daarmee wordt het saldover-

schil tussen wel en niet overzaaien berekend. 

Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten!

PPO-agv Lelystad en IRS verzorgen op donderdagmiddag 2 

juni 2016 in Lelystad een Praktijkmiddag suikerbieten met een 

uitvoerig en interessant programma. Er is een bedrijvenmarkt 

en via een geleide rondgang krijgt u uitleg bij diverse onder-

werpen en demo’s. Toegelicht worden rassenkeuze, kali- en 

fosfaatbemesting en het effect van de groenbemesterkeuze op 

ziekten en plagen in de bietenteelt. Ook kunt u kennismaken 

met problemen die u in uw bietenperceel kunt tegenkomen. 

Drift- en middelenreductie staat centraal op het demoveld 

geïntegreerde onkruidbeheersing. Verder wordt ingegaan op 

hoe u met spuittechniek kunt inspelen op 75% driftreductie. 

Wilt u de officiële opening en de presentatie ‘suikerbieten – fit 

voor de toekomst’ van Frans Tijink (directeur IRS) bijwonen, 

zorg dan dat u uiterlijk 13.00 uur aanwezig bent. 

Meer over het programma, hoofdsponsor, bedrijven op de 

bedrijvenmarkt kunt u vinden op: www.wageningenur.nl/

suikerbieten2016.

Datum: 2 juni 2016

Plaats:  PPO Lelystad, Edelhertweg 1, Lelystad

Tijden: 13.00-13.25 uur:  officiële opening + presentatie 

‘suikerbieten – fit voor de toekomst’

 13.00-18.30 uur: bedrijvenmarkt

 13.25-15.25 uur:  start geleide rondgang langs de 
diverse onderwerpen 
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