
LET OP DE SYMPTOMEN VAN RHIZOMANIE!

Een bietenplant die de symptomen van rhizomanie heeft noemen we een blinker. 

De symptomen zijn:

•   (licht)geel blad met een gestrekte, steiler staande bladsteel. De bladeren van een

blinker steken meestal boven het gewas uit. Let op! Als er veel blinkers bij elkaar

staan vallen ze veel minder goed op;

•  een ingesnoerde wortel met een wortelbaard;

•  bruin verkleurde vaatbundels onder de insnoering.

Wanneer u op uw bietenperceel veel blinkers heeft, kijk dan op www.irs.nl voor 

meer informatie. Wellicht kunt u beter kiezen voor een ras met aanvullende 

rhizomanieresistentie.

Bram Hanse

•  emissiebeperkende maatregelen, inclu-

sief toedieningstechniek;

•  resistentiemanagement bij het gebruik

van gewasbeschermingsmiddelen.

Afwisseling van gewasbeschermings-

middelen is hierbij van belang. Probeer

daarbij niet alleen af te wisselen tussen

werkzame stoffen, maar ook met stof-

fen uit andere chemische groepen;

•  overige maatregelen die hebben

bijgedragen aan het verminderen van 

het gebruik van chemische middelen. 

Hierbij kunt u denken aan het gezond 

houden van het gewas door een 

goede bodemstructuur, goede bemes-

ting en zuurtegraad van de bodem;

•  evaluatie van de toegepaste beheers-

maatregelen.

Op de website van IRS (www.irs.nl/ 

gewasbeschermingsmonitor) is een voor-

beeld te vinden van een schema, dat een 

teler kan gebruiken om alles te registre-

ren. Er zijn echter vele manieren om dit 

te doen, zoals het Unitip-programma van 

Suiker Unie. Het is dan nog nodig om 

de genomen maatregelen te evalueren. 

Daarnaast bieden diverse gewasbescher-

mingsleveranciers een invulschema aan 

op hun website.

Lessen voor volgend jaar
Doel van de monitor is ook te leren van 

de genomen beslissingen. In de toekomst 

zal het noodzakelijk zijn om met een 

daarvoor opgeleide adviseur de monitor 

te bespreken. Mogelijk dat het bijwo-

nen van een Unitip winterbijeenkomst, 

waarin de genomen teeltmaatregelen 

worden geëvalueerd, ook voldoet. Dat 

zal leiden tot een duurzamere inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen. Meer over 

duurzame gewasbescherming en een 

geïntegreerde bietenteelt kunt u lezen in 

de teelthandleiding suikerbieten, die te 

vinden is op www.irs.nl/ipm.
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De larve van de zweefvlieg eet zwarte bonenluizen. Hierdoor wordt de schadedrempel van de zwarte 
bonenluis minder snel gehaald en kan een bespuiting soms uitblijven.
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