
Controleer vaker bij veel 
nieuw blad
De toegepaste middelen werken drie tot 

vier weken op geraakt blad. Bladeren of 

gedeeltes van bladeren die niet geraakt 

zijn of gevormd worden na een bespui-

ting zijn onbeschermd. Dit betekent dat 

wanneer een plant veel nieuw loof vormt 

er na een bespuiting sneller (na 1 week 

al) opnieuw moet worden gecontroleerd 

op uitbreiding of nieuwe aantasting 

door bladschimmels. Dit geldt vooral na 

bespuitingen vóór de maximale hoe-

veelheid loof van de bieten is gevormd 

(loofmaximum eerste helft augustus).

Wissel middelen af
Voorkom resistentievorming bij de blad-

schimmels tegen de gebruikte actieve 

stoffen door het afwisselen van mid-

delen. Wissel middelen af gedurende 

het seizoen en gebruik bij voorkeur niet 

twee keer achter elkaar hetzelfde middel 

of dezelfde actieve stof. Wissel de beide 

groepen van triazolen en strobilurines 

zoveel mogelijk af. Verder is het uit-

voeren van een bespuiting bij de eerste 

aantasting heel belangrijk. 

Resistente of minder gevoelige 
cercospora
Ook in Nederland moet er rekening mee 

gehouden worden dat op de meeste 

percelen cercospora resistent is tegen 

strobilurines. Dat blijkt uit analyse van 

cercospora-isolaten van percelen waar 

de beheersing van cercospora niet lukte 

in 2018. Kies daarom bij aantasting door 

cercospora bij de eerste bespuiting voor 

een middel zonder strobilurine. Op vrij-

wel alle percelen, die via IRS-Diagnostiek 

onderzocht zijn, was cercospora wel 

te beheersen door het inzetten van de 

beschikbare triazolen en de bespuiting 

tijdig te herhalen met een andere actieve 

stof. Wissel alle beschikbare triazolen 

(epoxiconazool, difenoconazool, cypro-

conazool en propiconazool) met elkaar 

af, om resistentievorming te vertragen! 

Voor een goede beheersing van cercos-

pora op percelen met een nauwe rotatie 

bieten (1 op 4 of krapper) is het nodig 

wekelijks een gewascontrole uit te voe-

ren. Uit de analyse van de cercospora-

isolaten van de probleempercelen blijkt 

ook weer dat een tijdige bespuiting en 

het herhalen met een andere werkzame 

stof (andere triazool) enorm belangrijk is. 

Voor de beheersing van andere blad-

schimmels dan cercospora werken de 

strobilurines nog wel goed en is in geval 

van stemphyliumaantasting zelfs heel 

belangrijk!

Meer informatie over bladschimmels, 

middelen(keuze) en de actuele waar-

schuwingen van de bladschimmelwaar-

schuwingsdienst vindt u op www.irs.nl/

bladschimmel.
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NOTEER HET VOORKOMEN VAN 
OPVALLEND VEEL BLINKERS IN UNITIP!

Staan er bij u op het perceel opvallend veel blinkers (zie   

www.irs.nl/blinker), verspreid of op plekken, noteer dit dan in  

Unitip, dan wordt u de volgende bietenteelt op dat perceel  

geholpen om een ras met aanvullende resistentie tegen  

rhizomanie te kiezen.

Een aantal varianten van het rhizomanievirus doorbreekt de 

standaardresistentie van de suikerbietenrassen. Daardoor ver-

oorzaken ze symptomen van rhizomanie en doen (veel) schade. 

Voor de beheersing van deze rhizomanievarianten kunt u kiezen 

voor een ras met aanvullende rhizomanieresistentie (Rz1 + Rz2). 

Om na te gaan of een dergelijk ras nodig is, kunt u tijdens de 

teelt letten op de symptomen van rhizomanie (blinkers). In de 

kerngebieden waar de varianten al langer voor komen (Flevo-

polders, Noordoostpolder, Tholen, Sint Philipsland en Hoeksche 

Waard) kunt u beter standaard voor een ras met aanvullende 

rhizomanieresistentie kiezen, tenzij u zeker weet dat op uw 

percelen deze varianten niet voorkomen. 
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Wanneer er niet wordt waargenomen is de kans
groot dat de bladschimmelbestrijding tegenvalt. 
Spuiten zonder te kijken zorgt voor een verkeerde 
timing: te vroeg of te laat. De bladschimmel 
ontsnapt in die gevallen en zorgt alsnog voor 
aanzienlijke schade.
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