
4 Z AT E R D A G  6  J U L I  2 0 1 3 GEWAS

Van de Europese Unie moeten telers vanaf 
2014 de gewasbescherming geïntegreerd 

uitvoeren. Dit geldt voor alle gewassen. Bij een 
geïntegreerde gewasbescherming ligt de nadruk 
op het zo veel mogelijk voorkomen van schade 
door ziekten en plagen met behulp van teelt-
maatregelen, zoals gewasrotatie en rassenkeu-
ze. Hierdoor moet de gewasbescherming minder 
afhankelijk worden van chemische gewasbe-
schermingsmiddelen. 

Bietentelers werken al veel volgens de prin-
cipes van een geïntegreerde gewasbescherming 
en hiervoor zijn dan ook diverse mogelijkhe-
den. Hierdoor kunnen ze veel ziekten en plagen 
effectief beheersen. Het is mogelijk een groot 
deel van de problemen voor het zaaien van de 
bieten aan te pakken.

Kennis van percelen is essentieel om te 
bepalen welke teeltmaatregelen wel of niet 
nodig zijn. Het is belangrijk te weten welke ziek-
ten en/of plagen op een perceel kunnen voorko-
men. Hiervoor is het nodig om terug te kijken 

naar de vorige bietenteelt. Welke problemen 
speelden er toen? Waarom werd de opbrengst 
gehaald die behaald werd? Echter, ook in het 
gewas dat er nu staat kunnen ziekten en plagen 
al schade doen en/of vermeerderen. Een voor-
beeld hiervan is het stengelaaltje dat meerkop-
pigheid en wortelrot in bieten veroorzaakt en in 
een voorvrucht uien kroef kan veroorzaken. Ziet 
de boer dus kroef in de uien, leg dan de plekken 
vast. Bij het zaaien van de suikerbieten is het 
goed om vervolgens op deze plekken granulaat 
toe te voegen (bijvoorbeeld Vydate) om wortel-
rot te beperken.

Daarnaast is het nuttig om voor elke bieten-
teelt aaltjes- en pH-monsters te laten analyse-
ren, zodat problemen op tijd bekend zijn en het 
mogelijk is tijdig maatregelen te nemen. Wan-
neer iemand vaak percelen huurt of ruilt voor 
de bietenteelt, dan is analyse van aaltjes- en pH-
monsters op zand- en dalgronden zeker zinvol. 
Op dergelijke percelen komen tijdens de teelt 
vaak onaangename verrassingen voor.

Als er dit jaar problemen zijn in de bieten, 
is het goed om deze te documenteren in een 
perceelsdossier en te beginnen met de aanpak 
hiervan. Bijvoorbeeld een uitgekiende gewasro-
tatie om aaltjespopulaties te verlagen. Sommige 
problemen met ziekten en plagen zijn namelijk 
niet zomaar opgelost en vragen een meerjarige 
en rotatiebrede aanpak.

TEELTMAATREGELEN
Op basis van het perceelsdossier en -erva-

ringen is het vervolgens mogelijk gerichte 
teeltmaatregelen te kiezen, om een zo hoog 
mogelijke bietenopbrengst te realiseren. Er zijn 

diverse teeltmaatregelen beschikbaar voor de 
bietenteelt, hieronder volgen de belangrijkste.

Bij gewasrotatie, een heel belangrijke maat-
regel, is zowel gewasvolgorde als intensiviteit 
van de bietenteelt op een perceel belangrijk. 
Het is verstandig om niet vaker dan eens in de 
vier jaren met bieten op hetzelfde perceel terug 
te komen. Voor uitzieking van het bietencyste-
aaltje is het zelfs wenselijk om ruimer dan een 
op vier te telen. Schuiven in het bouwplan levert 
meestal andere knelpunten op, maar probeer 

toch waardplanten van bietenziekten als voor-
vrucht voor de bieten te vermijden. Maïs is bij-
voorbeeld een goede waardplant voor rhizocto-
nia en bloemkool, broccoli, andere koolsoorten 
en spinazie voor het bietencysteaaltje.

Met de teelt van de juiste groenbemester is 
het mogelijk om onder andere aaltjespopulaties 
te verkleinen. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal 
bietencysteaaltjes af na de teelt van een resis-
tente bladrammenas of gele mosterd. Ook de 
druk van rhizoctonia vermindert bij de teelt van 
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Met een zorgvuldige teelt van de juiste groenbemester (op deze foto bladrammenas) is het mogelijk om schade 
door bietencysteaaltjes en rhizoctonia te verminderen in een toekomstige bietenteelt. F o t o ’s :  I R S

Telers die hun percelen ken-

nen en de juiste teeltmaatregelen 

nemen op het juiste tijdstip voorkomen schade 

in hun suikerbieten. Met een gerichte aanpak 

is het mogelijk om een hoge suikeropbrengst 

te realiseren.

THEMA



bladrammenas als groenbemester. Het advies 
is zo veel mogelijk kruisbloemige groenbemes-
ters te telen in de gewasrotatie, want ze geven 
de opbrengst van de suikerbieten een duwtje in 
de rug.

BODEMSTRUCTUUR
Voor een goede groei van alle gewassen is 

het belangrijk dat ze diep kunnen wortelen en 
de bouwvoor goed doorwortelen. Alleen zo kun-
nen ze voldoende water en nutriënten opnemen 

om uiteindelijk een hoge opbrengst te realise-
ren. Daarvoor is een goede bodemstructuur cru-
ciaal. Daarnaast zijn slecht groeiende planten 
vatbaarder en aantrekkelijker voor ziekten en 
plagen, die vervolgens ook meer schade kunnen 
veroorzaken aan een al slecht groeiende plant.

Groene perzikbladluizen zullen bijvoor-
beeld eerder naar een openstaand gewas (met 
groeiachterstand) vliegen en daar het verge-
lingsvirus overbrengen, dan naar een gewas dat 
er goed bij staat. Door de voorvrucht te oogsten 

onder goede omstandigheden en met de juiste 
grondbewerking(en) is het mogelijk om voor 
een goede bodemstructuur te zorgen.

Wanneer de planten goed kunnen wortelen 
is het natuurlijk ook belangrijk dat er voldoen-
de nutriënten zijn om op te nemen. Daarnaast 
moeten ze ook goed opneembaar zijn voor de 
plant. Hierbij zijn de bemesting en de pH heel 
belangrijk. Veel problemen met een slechte 
groei van suikerbieten op zandgronden die bij 
de diagnostiekafdeling van het IRS binnenko-
men, hebben geheel of deels te maken met een 
te lage pH van de bodem.

RASSENKEUZE
Een weloverwogen rassenkeuze helpt ook bij 

het realiseren van een goede opbrengst. Daar-
voor is de kennis over het perceel voor 2014 heel 
belangrijk. Als bijvoorbeeld uit onderzoek van 
een grondmonster blijkt dat er te veel bietencys-
teaaltjes zitten, is het beter een bietencysteaal-
tjesresistent ras te kiezen. Maar als er ook kans 
is op rhizoctonia is het juist verstandig om voor 
een rhizoctoniaresistent bietenras te kiezen.

Een combinatie van diverse teeltmaatrege-
len kan zorgen voor een afname van bijvoor-
beeld de aaltjespopulatie, waardoor het moge-
lijk niet meer nodig is om een resistent ras tegen 
het bietencysteaaltje te telen. Hierdoor is het 
mogelijk te kiezen voor een ras met een hogere 
opbrengstpotentie. Bovendien zijn er dan geen 
of nauwelijks aaltjes meer die de opbrengst 
drukken. 

Bij een ziekte als rhizoctonia is dit niet 
mogelijk, maar zorgt een goede gewasrotatie 
en de teelt van een groenbemester er wel voor 

dat rhizoctoniaresistente rassen een hogere 
opbrengst geven. Zo kunnen telers teeltmaat-
regelen combineren om schade door diverse 
ziekten en plagen in een komende bietenteelt te 
verlagen of zelfs te voorkomen.

Om de beste teeltmaatregelen voor een 
perceel te kiezen blijft het wel belangrijk om te 
weten welke ziekten en plagen aanwezig zijn en 
zich kunnen voordoen. Verschillende maatre-
gelen, zoals gewasrotatie en telen van groenbe-
mesters, kunnen averechts werken als de teler 
ze verkeerd inzet. 

Daarnaast kunnen er zich op één perceel 
altijd meerdere ziekten en plagen tegelijkertijd 
voordoen. Hierdoor is de kennis over welke er 
zitten nog belangrijker om er voldoende reke-
ning mee te kunnen houden. Alleen dan is het 
mogelijk om te zorgen voor een goede basis voor 
hoge suikeropbrengsten in uw toekomstige bie-
tenteelten.

MEER INFORMATIE
In de gewasbeschermingsupdate en de teelt-

handleiding van het IRS (te vinden op www.irs.
nl) staat meer informatie over welke teeltmaat-
regelen werken tegen diverse ziekten en plagen. 
Handig is de ziekten- en plagen-app te gebrui-
ken die het IRS aanbiedt via de eigen internet-
pagina. Ook staat er veel informatie over onder 
andere het telen van groenbemesters en over 
aaltjesmanagement op www.kennisakker.nl en 
www.aaltjesschema.nl.

M a r t i j n  P e p p i n g  e n
B r a m  H a n s e ,  I R S

schade door ziekten en plagen in suikerbieten

or gerichte aanpak van plagen

Op een perceel met een te lage pH groeien de bieten slecht of zelfs niet en is de kans op onder andere schade door 
vrijlevende aaltjes of herbicidenschade uit de voorvrucht maïs groter.


