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In het advies zijn verschillende schadedrempels
opgenomen die afhankelijk zijn van de tijd van het jaar.
Of een bepaalde schadedrempel geldig is, hangt ook af
van het weer. Zijn bijvoorbeeld half augustus de eerste
bladvlekken zichtbaar, maar is het gewas in de ochtend
snel droog, dan is de kans dat cercospora uitbreidt erg
klein. Er zal dan minder snel een waarschuwing uitgaan,
dan wanneer het gewas in de ochtend lang nat blijft van
de dauw.

Jan Wevers

I N F O R M A T I E

De cercosporawaarschuwingsdienst werkt al enkele jaren
naar tevredenheid. Een belangrijk kenmerk ervan is dat
het rekening houdt met de beginaantastingen door de
schimmelziekte in praktijkpercelen. Andere waar-
schuwingssystemen baseren zich uitsluitend op de
weersomstandigheden. Echter, als er geen begininfectie
is, is het bestrijden van cercospora ook niet nodig. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een adviessysteem,
waarbij het weer en de weersverwachtingen
gecombineerd worden met de meldingen van
aantastingen. 

Telers melden aantastingen
De basis van de waarschuwingsdienst is het direct

melden van cercospora in het veld bij het IRS. Dit kan
via de buitendienstmedewerker van de suikerindustrie,
de voorlichter of de handelaar in gewasbeschermings-
middelen. Vooral bij de eerste meldingen is het nood-
zakelijk ook bladmonsters op te sturen om na te gaan of
het werkelijk cercospora betreft.

Komen er meer meldingen uit hetzelfde gebied, dan
wordt in overleg met deelnemende teeltadviseurs uit dat
gebied besloten om zonodig een waarschuwing te
versturen. Alle telers in dat gebied krijgen via deze
waarschuwing het advies om een bestrijding uit te
voeren zodra ze bladvlekken in het gewas zien. 

De cercosporawaarschuwingsdienst werkt goed. Iedere teler die

cercospora in zijn gewas ziet, kan er aan meewerken. Door het

inzenden van monsters, kunnen andere telers tijdig worden

gewaarschuwd.

Blijf alert op cercospora

• niet ieder vlekje is cercospora;
• cercospora gedijt goed tijdens warm, vochtig weer;
• cercosporavlekjes zijn 2 à 3 mm grote vlekjes met zilverachtige glans

op aanvankelijk de buitenste bladeren;
• vlekjes zijn omgeven door een rood/violette/bruine rand;
• voor meer informatie en foto’s van cercospora en andere

bladvlekken zie de module ’Ziekten en plagen’ van Betakwik op
www.irs.nl.

Waar op letten bij cercospora

Cercospora kan
leiden tot grote

schade


