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In de wintermaanden gebeurt er niet veel in het veld en is er daarom veel kans om na te denken over 
de gewasbeschermingsstrategie voor uw bietenteelt van 2014. Hierbij moet u vanaf januari 2014 ook 
rekening houden met de verplichte geïntegreerde gewasbescherming (IPM). In dit artikel vindt u een 
handreiking hoe u bij het bepalen van uw gewasbeschermingsstrategie en vooral gedurende de teelt 
rekening kunt houden met de eisen die een geïntegreerde gewasbescherming stelt.

Gebruik beschikbare kennis voor 
beste IPM-strategie

Voor de meeste suikerbietentelers veran-
dert niet veel met de verplichting van een 
geïntegreerde gewasbescherming (zie voor 
achtergronden het IRS Informatie-artikel 
‘Veranderingen door verplicht geïntegreer-
de gewasbescherming’, Cosun Magazine 
oktober 2013). Monitoren, beslissingen ne-
men op basis van schadedrempels en alle 
mogelijke beheersingsmethoden overwe-
gen, staan centraal in de aanpak. Het blijft 
dus heel belangrijk om alle beschikbare 
kennis over ziekten, plagen en onkruiden te 
gebruiken om tot een geïntegreerde aanpak 
te komen.

Borging via leveringsovereen-
komst Cosun
IPM is de internationale vakterm voor geïn-
tegreerde gewasbescherming. De Europese 
Unie (EU) verplicht deze aanpak vanaf janu-
ari 2014 voor alle teelten. Borging van deze 
aanpak in de suikerbietenteelt gaat via de 
leveringsovereenkomst van Cosun. U tekent 
er dus voor dat u de gewasbescherming op 
een geïntegreerde wijze uitvoert. In de leve-
ringsovereenkomst wordt verwezen naar de 
teelthandleiding suikerbieten op www.irs.nl 
voor meer informatie.

Teelthandleiding suikerbieten
In de teelthandleiding suikerbieten staan 
alle relevante adviezen rond de teelt van uw 
bieten van rassenkeuze tot oogst en bewa-
ring. Er is dus veel kennis te vinden over ge-
integreerde gewasbescherming (hoofdstuk 
5.2), de beheersing van onkruiden (hoofd-
stuk 6) en ziekten en plagen (hoofdstuk 10). 
Ook kunt u er een voorbeeld van een ge-
wasbeschermingsplan suikerbieten vinden 
(hoofdstuk 5.1.6). Dit is veel uitgebreider 
dan wat u waarschijnlijk gewend bent. Dit 
komt door de suggesties voor geïntegreer-
de maatregelen. Hierdoor is dit uitgebreide 
plan zeer geschikt om bewust met een geïn-
tegreerde gewasbescherming in uw bieten 
aan de gang te gaan.

Applicaties
Om u voor en tijdens het seizoen te helpen 
met het nemen van een beslissing of het 
herkennen van ziekten, plagen of onkrui-
den zijn er verschillende applicaties beschik-
baar. Zo is er bijvoorbeeld de applicatie en 
app ‘ziekten & plagen herkenning’. Mocht 
u aantasting door een ziekte of plaag niet 
herkennen, dan kunt u hiermee opzoeken 

wie of wat de veroorzaker is. Vervolgens 
krijgt u informatie over de noodzaak van 
bestrijden, indien beschikbaar de schade-
drempel en bestrijdingsmethoden.

Veel kennis beschikbaar
Op www.irs.nl/ipm vindt u snelkoppelingen 
naar veel mogelijke informatiebronnen en 
hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het 
uitvoeren van een geïntegreerde gewasbe-
scherming. De middelen en kennis zijn na-
melijk aanwezig, gebruik deze ook bij het 
bepalen van uw IPM-strategie!

Martijn Pepping

Dit beeldmerk geeft aan of een IRS-advies past 

binnen een geïntegreerde gewasbescherming. 

U zult het dan ook vanaf nu vaak zien bij onze 

adviezen

De gewasbeschermingsupdate van het IRS 

verschijnt elk voorjaar als bijlage bij Cosun Ma-

gazine en bevat de meest recente adviezen om 

onkruiden, ziekten en plagen te beheersen
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