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Bijdragen vanuit Nederland
Het IRS was goed vertegenwoordigd 
met twee podium- en vier posterpre-
sentaties. Bram Hanse presenteerde 
de onderzoeksresultaten van het 
gebruik van sensor- en perceels-
gegevens als hulpmiddelen voor een 
verbeterde bladschimmelbeheersing. 
Elma Raaijmakers lichtte de resultaten 
toe van het internationale onderzoek 
naar het effect van nieuwe insecti-
ciden en toepassingsstrategieën 
op de beheersing van bladluizen en 
vergelingsziekte. Daarnaast werden 
vanuit het IRS posters gepresenteerd 
over recente onderzoeken. Enkele van 
de Engelstalige posters en presentatie 
zijn te vinden op www.irs.nl/IIRB20.

Pyrethroïderesistentie groene 
perzikluis 
Onze boodschap om pyrethroïden 
te vermijden bij bestrijding van de 
groene perzikluis werd ondersteund 
door resultaten uit een internationale 
studie onder leiding van Ralf Nauen 
van Bayer. Hij liet zien dat groene 

perzikluizen in diverse landen, waar-
onder Nederland, verminderd gevoelig 
geworden zijn voor deze middelen. 
Bespuiting heeft daarom een ave-
rechts effect doordat veel natuurlijke 
vijanden wel gedood worden. Voor 
pirimicarb werd eveneens verminder-
de gevoeligheid aangetoond.

Cercosporaresistente rassen
Er zijn de laatste jaren veelbelovende 
resultaten geboekt bij de ontwikkeling 
van een nieuwe generatie rassen die 
zowel een goede cercosporaresis-
tentie als hoge opbrengst laten zien. 
Mogelijk komen dit soort rassen  
binnen een paar jaar al beschikbaar 
voor telers.

Band spraying
Barbara Manderyck (Belgische 
KBIVB) toonde een 36 meter brede 
spuitmachine met “band application” 
voor het bespuiten van een klein op-
pervlak. Interessant als combinatie 
met mechanische onkruidbestrijding 
tussen de rijen en het biedt kansen 

voor toekomstige toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Effect klimaatverandering
Uit een modelleringsstudie van 
het Franse INRA werd de conclusie 
getrokken dat klimaatverandering 
in Noord-West Europa in de aanko-
mende decennia overwegend positief 
uitpakt voor de bietenteelt en pas 
na 2060 duidelijk negatieve effecten 
gaat hebben.

Martijn Leijdekkers

Leerzame 
internationale 
kennisuitwisseling

Op 11 en 12 februari vond het IIRB-congres plaats in Brussel.  
Dit congres wordt iedere twee jaar gehouden, waarbij experts 
van suikerbieteninstituten, universiteiten, kweekbedrijven, 
gewasbeschermingsfirma’s en suikerindustrie hun onderzoeks-
resultaten presenteren. Er waren circa 270 deelnemers uit  
verschillende landen. In dit artikel een kleine selectie uit de  
vele interessante onderwerpen die voorbij kwamen.

Elma Raaijmakers (IRS) presenteerde 

tijdens het IIRB-congres de resultaten 

van het internationale onderzoek naar 

beheersing van vergelingsziekte


