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Vliesdoek bij korte bewaring?

Toon Huijbregts



Afdekken met vliesdoek

Nadeel:
minder ventilatie
kans op oplopende temperatuur

Voordeel:
droog houden
minder tarra
hoger suikergehalte

( minder schimmel) 

>1 week na rooien
ja

Afdekschema



Afdekschema

Conclusie: ook bij korte bewaring kan afdekken met vlies-
doek voordeel opleveren, als (veel) regen voorspeld wordt. 

Toon Huijbregts

Invertgehalte



invert

= invertsuikers 

= reducerende suikers

= glucose + fructose

invertgehalte is hoog in blad(stelen)
en in de kop van de biet

invert in de wortel ontstaat door de 
afbraak van suiker (saccharose)

suiker + water worden omgezet in 
glucose + fructose 

C12H22O11 + H2O         2 C6H12O6



Relatief gehalte in kop en bladstelen
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Invert op het veld en in de hoop na eind november

mmol/kg biet % op biet
‘normaal’ 5 0,1
met 2 cm 
steelresten

8 0,15

na 2 maanden 
(goede) bewaring

10 0,2

Invertgehalte



Conclusie

invertgehalte zo laag mogelijk:

goed ontbladeren

goed bewaren (bij lage temperatuur)

Frans Tijink

Oogstvragen



“hele biet, géén blad”

leverbaar
biet met kop
(”wel kop, 
géén groen”)

niet leverbaar 
blad, bladresten, bladstelen

Wat anders?

‘klassieke’ scalpeur

taster

kopmes



minimaal kopsysteem
taster

kopmes

Lessen van Beet Europe 2012
Seligenstadt (D)

elke rooier kan goede rooikwaliteit leveren
machinist op de rooier is cruciaal voor 
perfecte rooikwaliteit
nieuwe systemen voor ‘minimaal koppen’ 
werken met minimale verliezen en nauwelijks 
bieten met bladstelen > 2cm
nog veel te winnen bij verminderen 
puntbreuk



Samen naar de top!
Teler: homogeen gewas en juiste

omstandigheden
Loonwerker: goede machine en deskundige

machinist
Machinist: rooikwaliteit en oogsten     

wat gegroeid is





App Oogstverliezen

verlies door puntbreuk
verlies hele bieten
verlies door te diep 
koppen

Digitaal nieuw(s)
IRS 2012

Annemarie Naaktgeboren



De nieuwe website met links naar de selectie op vakgebieden



www.bietenstatistiek.nl : 
heel veel statistieken over NL-bietenteelt

De teelthandleiding, voorheen Betatip



Aanmelden vernieuwde nieuwsbrief Links naar sociale media

Applicaties

Applicaties, voorheen Betakwik

App

Scan QR-code of ga naar 
www.irs.nl/app
Kies voor Apple of Android



App

Apple volgt!

Ziekten en plagen-App



Ziekten en plagen-App

Bietenteeltadvies;
IRS gebruikt diverse kanalen zoals:

facebook twitter

YouTube

App:www.irs.nl

Cosunmagazine



Speciaal pillenzaad: 
beheersing van insecten en 

vergelingsziekte

Elma Raaijmakers

Speciaal pillenzaad

in 2013: 
Poncho Beta
(45 g clothianidine +       
6 g beta-cyfluthrin)
Sombrero          
(60 g imidacloprid)



Aardvlooien

Aardvlooien
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Bietenkevertjes

Bietenkevertjes
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Zwarte bonenluis

Zwarte bonenluis
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Vergelingsziekte

Vergelingsziekte
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Vergelingsziekte
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Conclusie
Sombrero (60 g imidacloprid) werkt even goed 
als Poncho beta, Gaucho en Cruiser

Advies onveranderd!



Meer informatie

Presentatie Jan Wevers (2005):

Gaucho of Cruiser in pillenzaad

www.irs.nl/gauchoofcruiserinpillenzaad

Resultaten emeltenproeven
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Resultaten emeltenproeven

Gemiddelde van 3 proefvelden

Stand van zaken emelten

zaadbehandelingen werken minimaal
Tercol werkt niet
proeven worden in 2013
vervolgd



Rhizoctonia
beheersing vraagt 

bouwplanbrede aandacht

Bram Hanse

Beheersing

rhizoctoniaresistente rassen
géén 100% resistentie
zaailingen zijn vatbaar
teeltomstandigheden van invloed 
bodeminfectiedruk
perceels- en jaarsinvloeden

aanvullende teeltmaatregelen



Voorvrucht en oogstomstandigheden

Bodemstructuur en rhizoctonia

(Harris et al., 2002; Ritz & Young, 2004)

Pe
rc

en
ta

ge
 s

ch
im

m
el

dr
ad

en

Bulkdichtheid (Mg m-3



Goede oogstomstandigheden

Bodemweerstand en schimmels

steriel

natuurlijk met antagonisten

(Ritz & Young, 2004)

1 cm



Aanvullende teeltmaatregelen
laag houden inoculum

vermijd voorvruchten als: maïs, lelies, 
waspeen, schorseneren
teel bladrammenas of gele mosterd als 
groenbemester

behoud goede bodemstructuur

Meer info:
www.irs.nl/alle/teelthandleiding/10.5-bodemschimmels-

Analyse van cercospora-isolaten:
het belang van afwisselen middelen

Bram Hanse



Cercospora-isolaten

isolaten verzameld in seizoen 2011

verzonden naar VS

geanalyseerd op resistentie tegen fungiciden 
bij de NDSU (North Dakota State University)

Isolaten uit Nederland



Resultaat - n=29

Werkzame stof Resistent*(%)
difenoconazool
& tetraconazool

51,7

tetraconazool 79,3

pyraclostrobine 10,3

trifloxystrobine 34,5
*Bij EC50 >0,6

Middelen - indeling
Middel Werkzame stof Groep/klasse
Sphere SC trifloxystrobine Strobilurine

cyproconazool Triazool

Allegro kresoxim-methyl Strobilurine
epoxiconazool Triazool

Spyrale EC difenoconazool Triazool
fenpropidin Niet ingedeeld

Opus Team epoxiconazool Triazool
fenpropimorf Morpholine 

Score EC difenoconazool Triazool



Middelen - beperkingen

Score: op percelen grenzend aan 
watergangen, moeten spuitdoppen gebruikt 
worden met minimaal 75% driftreductie
Allegro: binnen drie maanden na toepassing 
geen grondbewerking dieper dan 25 cm 
Sphere en Allegro: mogen elk of samen 
maximaal 2x per seizoen
Opus Team: maximaal 2x per seizoen 

Conclusies
eenzijdig gebruik van middelen leidt tot 
resistentie bij cercospora
middelen afwisselen blijft noodzakelijk voor 
resistentiemanagement
wissel middelen/groepen middelen af

binnen seizoen
tussen seizoenen

blijf problemen melden



Beheersing Verticillium

Bram Hanse

Symptomen in het veld



Symptomen

Verticillium veroorzaker ‘gele necrose’

verticillium
wbca

- - + +
- + - +



Wortellesieaaltje
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Geel bietencysteaaltje
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grond met Verticillium

Bodemstructuur en aaltjes



Beheersing verticillium

berust op een gezonde bodem
1. goede bodemstructuur
2. aaltjesbesmetting reduceren
3. bca-resistent ras 
4. inoculum Verticillium beperken

Meer info verticillium

Teelthandleiding (10.5.2)
http://www.irs.nl/alle/teelthandleiding/
10.5-bodemschimmels-

Rapport 12P03 Interactie tussen
diverse aaltjessoorten en Verticillium in 
suikerbieten.pdf

http://www.irs.nl/aaltjesenverticillium


