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bietenkevers zich 30 meter over de grond
kunnen verplaatsen, adviseren we om
minimaal 30 meter van het bietenperceel
van vorig seizoen te blijven. Springstaarten
zijn van nature in de grond aanwezig en
voeden zich hoofdzakelijk met schimmels
en organisch materiaal. Indien die onvoldoende aanwezig zijn, dan kunnen zij ook
bietenplanten aanvreten. Na gewassen
als luzerne, raaigras, wikke en klaver is de
populatie springstaarten op een perceel
hoger dan na braak of bladrammenas.
Daarnaast is schade door springstaarten

Vergelingsziekte kwam in 2019 in heel Nederland voor, maar met name in het zuidwesten van Nederland

altijd groter bij een trage kieming. Het kan
dus verstandig zijn om het zaaien bij koud

aangetroffen. Deze twee virussen worden

seizoen zijn toegepast.

weer enkele dagen uit te stellen, om trage

voornamelijk overgebracht door de groene

Daarnaast zullen Suiker Unie en IRS de

kieming te voorkomen.

perzikluis. Het vergelingsvirus BYV kan

bladluiswaarschuwingsdienst aanpassen,

ook worden overgebracht door de zwarte

waarbij telers een melding ontvangen

Ook vergelingsziekte volop
aanwezig

bonenluis, maar de overdracht van het

bij overschrijdingen van de schadedrem-

virus door deze luis is minimaal. Voor 2020

pel van de groene perzikluis en dus een

In het hele land is vergelingsziekte waar-

adviseren wij telers om geen pyrethroï-

gerichter signaal krijgen om bladluiswaar-

genomen, maar de mate van aantasting

den te gebruiken maar alleen selectieve

nemingen uit te kunnen uitvoeren.

was veruit het ergst in het zuidwesten

bladluismiddelen. Pyrethroïden verergeren

van Nederland. In het zuidwesten zijn

de aantasting door deze virussen, ook als

Elma Raaijmakers, Levine de Zinger en

de vergelingsvirussen BChV en BMYV

deze pyrethroïden alleen maar vroeg in het

Linda Frijters

GRATIS IRS-NIEUWSBRIEF VOOR ACTUELE TEELTINFORMATIE
Telers, maar ook adviseurs en andere geïnteresseerden, kunnen zich
aanmelden voor de gratis IRS-nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangen
de abonnees via de mail zo’n veertig keer per jaar een IRS-nieuwsbrief
met actuele informatie. U kunt via de site zelf aangeven in welke onderwerpen en soort berichten u geïnteresseerd bent.
Abonnees ontvangen dus alleen een nieuwsbrief met daarin de
gekozen onderwerpen.
De e-mailnieuwsbrief is een makkelijke manier om op de hoogte te blijven van
belangrijke vakberichten voor de bietenteelt. Geabonneerden krijgen bij nieuwe
berichten en aanpassingen op de site automatisch een melding in hun mailbox. In de
IRS-nieuwsbrief zelf staat een korte samenvatting van de informatie en een link naar
het hele bericht of artikel op www.irs.nl.
Ontvangt u de IRS-nieuwsbrief niet (meer) via e-mail, dan kunt u zich aanmelden
op www.irs.nl/nieuwsbrief.
Jurgen Maassen

Hierboven een voorbeeld IRS-nieuwsbrief van
4 mei. Wie op www.irs.nl/nieuwsbrief de inte
ressegebieden grondbewerking, IPM, zaaien en
ziekten-en-plagen had aangevinkt, kreeg dit te
zien in de IRS-nieuwsbrief.
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