
POSTER WAARNEMEN IN SUIKERBIETEN

Ziekten, plagen en onkruiden waarnemen begint al voor het zaaien en 

gaat door tot het leveren van de bieten aan de fabriek. In dit nummer van 

Cosun Magazine treft u een poster aan waarop u kunt zien welke ziekten, 

plagen en onkruiden u in welke fase kunt vinden. Daarnaast kunt u even

eens in de voorvrucht ziekten en plagen waarnemen, zoals stengelaaltjes 

die ook kroef in uien veroorzaken. Leg deze informatie goed vast, zodat u 

in de toekomst altijd terug kunt kijken. Voor een succesvolle bietenteelt is 

kennis uit voorgaande teelten namelijk erg belangrijk!

Onderaan de poster vindt u een overzichtstabel waarin staat hoe u ziekten, 

plagen en onkruiden kunt waarnemen en beheersen en waar u aanvul

lende informatie kunt vinden.

H
et is zinvol om de leveringsbon 

van uw geleverde suikerbieten 

direct kritisch te bekijken. Naast 

informatie over geleverde 

hoeveelheden en tarrapercentages, toont 

de leveringsbon ook gegevens over 

suikergehalten en WIN. Daarnaast ontvangt 

u sinds afgelopen jaar ook de invertwaar

den van uw leveringen. Deze gegevens 

kunnen achteraf nuttige informatie 

bevatten over uw bietenteelt van het 

afgelopen seizoen, waarmee u bij een 

volgende teelt rekening kunt houden. U 

kunt uw gegevens vergelijken met de 

gemiddelde cijfers van uw regio in de week 

waarin uw bieten zijn geleverd, die u kunt 

vinden op www.cosunleden.nl/teeltcam

pagne/campagnekwaliteitsgegevens. 

Daarnaast kunt u ook een vergelijking 

maken met de cijfers uit Unitip.

Soms is de kwaliteit van leveringen lager 

dan verwacht of lager ten opzichte van het 

gemiddelde van uw regio in dezelfde week 

van levering. Grote verschillen in kwaliteits

cijfers tussen de geleverde vrachten 

kunnen duiden op een heterogeen perceel 

of haarden van ziekten en plagen. In 

hoofdstuk 8.1.5 van de teelthandleiding 

(www.irs.nl/kwaliteit) is nadere informatie 

te vinden over de belangrijkste oorzaken 

van een slechte kwaliteit en eventuele 

maatregelen om ze te verbeteren. Meer 

informatie over de signalen van de 

afrekening kunt u ook lezen in hoofdstuk 1 

van het boek Suikerbietsignalen

(www.irs.nl/suikerbietsignalen).

Martijn Leijdekkers Leer van de cijfers op uw leveringsbon.

HOE LEES IK MIJN LEVERINGSBON?
Alle telers ontvangen na levering van hun suikerbieten informatie over de geleverde hoe-

veelheid en kwaliteit. De gewichts- en kwaliteitsopgave kunnen signalen geven over wat 

goed is gegaan en wat beter had gekund. U kunt hiermee uw voordeel doen bij volgende 

bietenteelten.

14 CoSUNMAGAZINE  SePteMBer 2014  |  NUMMER 4

irS InFORMaTIe


