
D
e bladschimmelwaarschu-

wingsdienst geeft een 

waarschuwing wanneer op 

twee percelen in een bepaalde 

regio bladschimmels zijn gevonden. Deze 

vondsten worden geverifieerd door IRS-

Diagnostiek. Daarna gaat een waarschu-

wing uit voor het betreffende gebied. 

De telers krijgen dan een sms met de 

waarschuwing dat in hun regio bladschim-

mels in suikerbieten zijn gevonden. Dit 

is een waarschuwing en oproep om de 

percelen te controleren. In veel gevallen is 

het te vroeg om direct na het ontvangen 

van de sms op de spuit te stappen. Pas als 

er bij een gewascontrole een aantasting 

wordt gevonden, is het advies om een 

bestrijding uit te voeren. 

Bestrijding bladschimmels
De eerste behandeling tegen bladschim-

mels moet plaatsvinden bij het verschijnen 

van de eerste aantasting (de eerste gevon-

den vlekjes op het perceel) door cerco-

spora, stemphylium, ramularia, roest of 

meeldauw. Controleer de bieten daarom 

regelmatig (wekelijks) vanaf half juni of na 

een waarschuwing van de bladschimmel-

waarschuwingsdienst.

Preventief spuiten heeft geen zin, brengt 

onnodige kosten met zich mee en is 

zelfs gevaarlijk in verband met resisten-

tievorming. Later spuiten dan de eerste 

aantasting leidt al snel tot onvoldoende 

beheersing en daardoor tot schade. Ook 

in verband met resistentievorming is te laat 

spuiten gevaarlijk. 

Werking middelen
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 bespuiting 

zijn onbeschermd. Dit betekent dat wan-

neer er veel nieuw loof wordt gevormd er 

na een bespuiting sneller (na 1 à 2 weken) 

opnieuw moet worden gecontroleerd op 

uitbreiding of nieuwe aantasting door 

bladschimmels. Dit geldt vooral na bespui-

tingen vóór de maximale hoeveelheid loof 

van de bieten is gevormd (loof maximum 

eerste helft augustus). 

Meer informatie over bladschimmels, 

middelen en de actuele waarschuwingen 

van de bladschimmelwaarschuwingsdienst 

vindt u op www.irs.nl/bladschimmel. 

Bram Hanse

WERKING BLADSCHIMMEL-
WAARSCHUWINGSDIENST
Ook dit seizoen is de bladschimmelwaarschuwingsdienst weer actief. Deze waarschuwingsdienst 

van IRS, agrarische dienst van Suiker Unie, gewasbeschermingsmiddelenhandel en adviesorgani

saties geeft een waarschuwing zodra bladschimmels in een bepaalde regio in suikerbieten zijn 

gevonden. Het betreft een waarschuwing om de percelen te gaan controleren of er een bestrij

ding nodig is. De eerste bladschimmelvlekjes op uw eigen perceel zijn de aanleiding voor een 

bespuiting met fungiciden.

De regio’s in de bladschimmelwaarschuwingsdienst. 
Dit kaartje wordt na elke waarschuwing bijgewerkt 
op www.irs.nl/bladschimmel. Wanneer er een 
bladschimmelwaarschuwing voor een gebied is 
uitgegaan wordt deze regio rood gemarkeerd. 
Klikken op de regio geeft een tekstballon met meer 
informatie.

Aantasting door bladschimmels kost opbrengst in alle rassen. Voer bij de eerste aantasting op uw perceel 
een fungicidenbespuiting uit om geen opbrengst verloren te laten gaan.
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