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Beschrijving van Stemphylium beticola
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Inhoud

 Bladschimmelwaarschuwingsdienst

• hoe het werkt

• verbeteringen toekomst

 Bladschimmelseizoen 2016

 Adviezen 2017

Bladschimmelbeheersing
- uitgangspunten

loof gezond houden tot aan de oogst

kans op schade minimaliseren

• ingrijpen bij risico op schade:

eerste vlekjes!
• herhalen bij uitbreiding of nieuwe aantasting

minimale inoculumopbouw

• helpt bladschimmelbestrijding in de 
toekomst

te verantwoorden naar maatschappij
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Bladschimmelwaarschuwingsdienst
 op basis van 

ingezonden monsters

 minimaal 2 monsters

per IRS-gebied

 overleg betrokkenen

Bladschimmel-

waarschuwingsdienst

 vervolgens stuurt 

Suiker Unie of CSV COVAS

sms naar telers:

27-06-2016

“In uw regio zijn bladschimmels gevonden. Controleer uw 
bieten wekelijks op alle bladschimmels! Spuit als u 
bladschimmelaantasting vindt. Zie www.irs.nl/bladschimmel”

De praktische invulling

 voor de waarschuwing spuiten zonder 
controle ‘omdat het tijd is’

 na de waarschuwing spuiten

 direct, zonder controle

 op basis van waarneming

 later, zonder controle

vervolgens:
 spuiten vast interval  kalender spuiten

 op basis van wekelijkse waarneming

 als het uitkomt
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IRS advies 2017

1. wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting

2. voer een bespuiting uit bij waarnemen eerste 
vlekjes/aantasting

3. middelenkeuze hangt af van waargenomen 
bladschimmel(s)

4. wissel middelen zoveel mogelijk af!

5. blijf wekelijks waarnemen (vanaf 2 weken na 
bespuiting)  verder bij 2.

Zonder waarnemen gaat het mis!!

Seizoen 2017
regelmatige update welke bladschimmels 
tot dan toe zijn aangetroffen in de regio
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Seizoen 2017
indicatie weersomstandigheden

ongunstiggunstig

matig
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Ontwikkelingen toekomst
 waarnemen op basis van sporen?

 kunnen we de sporen in de lucht detecteren 
voor gewasaantasting?

Bladschimmelseizoen 2016

In
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n
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n

Tijdstip na gewassluiting 
oktoberseptemberaugustusjulijuni

cercosporastemphylium

bladschimmelwaarschuwingen
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Bladschimmelseizoen 2016
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theoretische epidemie
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Bladschimmelseizoen 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
R

el
at

ie
ve

 b
la

d
sc

h
im

m
el

aa
n

ta
st

in
g

  

Tijdstip na gewassluiting 

theoretische epidemie

onbespoten

oktoberseptemberaugustusjulijuni

Bladschimmelbeheersing SUIKERBIETENINFORMATIEDAGEN 
Heerenveen 07-12-2016; Tilburg 08-12-2016

© IRS 2016, hanse@irs.nl



9

Bladschimmelseizoen 2016
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Bladschimmelseizoen 2016
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op basis waarneming

oktoberseptemberaugustusjulijuni
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Resistentiemanagement

 eenzijdig gebruik van middelen leidt tot 
resistentie bij de schimmel

 wissel middelen / groepen middelen af

• binnen seizoen

• tussen seizoenen

 meld problemen                                      via

IRS advies 2017

1. wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting

2. voer een bespuiting uit bij waarnemen eerste 
vlekjes/aantasting

3. middelenkeuze hangt af van waargenomen 
bladschimmel(s)

4. wissel middelen zoveel mogelijk af!

5. blijf wekelijks waarnemen (vanaf 2 weken na 
bespuiting)  verder bij 2.

Zonder waarnemen gaat het mis!!
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Middelen
middel dosering

(l/ha)
actieve stof groep max. 

aantal 
toepas.

veiligheids-
termijn

Opus Team 1 epoxiconazool
fenpropimorf

triazool
morpholine

2 46 dagen

Retengo 
Plust

1 epoxiconazool
pyraclostrobine

triazool
strobilurine

1 28 dagen

Score 250 EC 
Borgi

0,4 difenoconazool triazool 2 28 dagen

Sphere 0,25-0,35 trifloxystrobine
cyproconazool

strobilurine
triazool

2 21 dagen

Spyrale 1 difenoconazool
fenpropidin

triazool
niet ingedeeld

2 28 dagen

Bron: Ctgb - zie voor actueel gebruiksvoorschrift www.ctgb.nl

IRS-advies 2017

Nee

Aantasting van 
bladschimmels 
waargenomen?

Over enkele dagen tot een 
week opnieuw waarnemen

Ja

Welke 
bladschimmels zijn 
waargenomen?

Kies middel afhankelijk 
van bladschimmel en voer 
bespuiting uit

Vanaf 2 weken opnieuw 
waarnemen op nieuwe 
aantasting.

Wissel middelen af!!

1
2 nee

2 ja

3

4
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Meer informatie

 Teelthandleiding hs 10.4 ‘Bladschimmels’ 
op www.irs.nl

 Gewasbeschermingsbulletin 2017

 Bladschimmelpagina: 
www.irs.nl/bladschimmel 

Bedankt voor jullie aandacht!

e-mail hanse@irs.nl
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