
D
e keuze van het middel hangt af 

van welke van de vijf bladschim-

mels (roest, meeldauw, 

ramularia, cercospora of 

stemphylium) uw gewas aantast. Daarom is 

het herkennen van de bladschimmels 

belangrijk. Bovendien is niet elke bladvlek 

het gevolg van aantasting door een 

bladschimmel. Goede herkenning voorkomt 

onnodige bespuitingen en zorgt voor een 

effectieve bestrijding van de bladschimmel 

die uw gewas aantast. Dat wil zeggen: het 

juiste tijdstip en het juiste middel.

Herkennen
De details zijn belangrijk voor het herken-

nen van de vlekjes veroorzaakt door 

bladschimmels. Ook kan daardoor 

pseudomonas, waar geen bestrijding tegen 

nodig is, worden onderscheiden van 

cercospora. Om u daarbij te helpen staat er 

veel informatie op www.irs.nl/bladschim-

mel. Wanneer u aantasting heeft en 

twijfelt over de veroorzaker, kunt u via uw 

teeltadviseur, een monster insturen naar 

IRS Diagnostiek. 

Bladschimmelwaarschuwings-
dienst
De bladschimmelwaarschuwingsdienst 

helpt u bij de bladschimmelbestrijding. Op 

het moment dat er op twee percelen in een 

regio bladschimmels worden gevonden 

gaat er een waarschuwing uit voor die 

regio en ontvangt u een sms om uw 

percelen te gaan controleren.

Schadedrempel
Alle bladschimmels hebben dezelfde 

schadedrempel. Bij de eerste aantasting, de 

eerste vlekjes, moet u een bespuiting met 

een fungicide uitvoeren om schade te 

voorkomen. 

Een vervolgbespuiting is alleen nodig op 

het moment dat u nieuwe aantasting door 

bladschimmels waarneemt.
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BLADSCHIMMELBESTRIJDING:  
HET DRAAIT OM DE DETAILS
Vijf bladschimmels kunnen in suikerbieten veel schade veroorzaken. Zo kan dit bij stemphy-

lium en cercospora tot meer dan 40% oplopen. De mate van schade is afhankelijk van het 

tijdstip van infectie en de mate van aantasting. Hoe zwaarder het gewas aangetast is hoe 

meer schade er ontstaat. Opbrengstderving voorkomen is de insteek van de bladschimmel-

bestrijding.

BLADSCHIMMEL- 
SITUATIE OP UW 
SMARTPHONE  

Wilt u weten of er in uw gebied 

al een waarschuwing is uitge-

gaan van de bladschimmelwaarschu-

wingsdienst? Dit jaar kunt u dat voor 

het eerst ook direct in de IRS app bekij-

ken. Heeft u de IRS app nog niet ge-

download: scan één van onderstaande 

QR-codes of ga naar www.irs.nl/app.

Download de IRS-app via één van  

onderstaande QR-codes.

Heeft u geen smartphone, ga dan  

voor de actuele situatie naar  

www.irs.nl/bladschimmelkaart.
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De details zijn belangrijk om de eerste aantasting te herkennen, maar ook om vast te stellen wat de 
bladvlekken veroorzaakt. Op deze foto het eerste vlekje van stemphylium.
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