
Gewasbeschermingsmonitor suikerbieten

Algemeen

Jaar:

Laatste keer bieten:

Voorvruchten: 2021:                                   2020:                                 2019:                                   2018:                                    2017:                                     2016:                                2015:                                    2014:                             

Rassenkeuze 

Ras: Resistenties: Aanvullende rhizomanie / Rhizoctonia / Bietencysteaaltjes Overig, namelijk:

Zaaizaad ingekocht via Cosun? ja / nee, anders namelijk:

Nutriëntengebrek

Datum waarneming

Waargenomen gebrek1

Heeft u gebruik gemaakt van 

waarschuwings-, advies- en 

beslissingsondersteunende 

systemen? Zo ja, welke?2

Heeft u meststoffen toegepast? 

Zo ja welke, welke dosering?

Heeft u emissiebeperkende 

maatregelen toegepast? Zo ja, 

welke (incl. 

toedieningstechniek)?3

Heeft u overige maatregelen 

getroffen, die bijdragen aan het 

verminderen van het gebruik van 

middelen/meststoffen?4

Beoordeling resultaat 

(goed/matig/slecht)

Opmerkingen

1 Voorbeelden van gebreksziekten zijn: magnesiumgebrek, mangaangebrek, kaliumgebrek, fosfaatgebrek, stikstofgebrek, etc.
2 Voorbeelden van systemen zijn: applicatie N-,P-, K- bemesting, teelthandleiding suikerbieten, bladanalyses, raadplegen bemestingsdeskundige, etc.
3 Voorbeelden van emissiebeperkende maatregelen zijn: bepaalde keuze spuitdoppen, veldspuit met luchtondersteuning, kantenstrooier op kunstmeststrooier etc.
4 Voorbeelden van overige maatregelen zijn: rekening houden met weersomstandigheden, toestand gewas, milieubelastingspunten, etc.



Onkruiden

Datum waarneming

Waargenomen onkruiden1

Heeft u gebruik gemaakt van 

waarschuwings-, advies- en 

beslissingsondersteunende 

systemen? Zo ja, welke?2

Heeft u 

gewasbeschermingsmaatregelen 

toegepast? Zo ja, welke?3

Heeft u 

gewasbeschermingsmiddelen 

toegepast? Zo ja welke, welke 

dosering?

Heeft u emissiebeperkende 

maatregelen toegepast? Zo ja, 

welke (incl. 

toedieningstechniek)?4

Heeft u aan 

resistentiemanagement gedaan? 

Zo ja, wat?5

Heeft u overige maatregelen 

getroffen, die bijdragen aan het 

verminderen van het gebruik van 

chemische middelen?6

Beoordeling resultaat 

(goed/matig/slecht)

Opmerkingen
1 Voorbeelden van onkruiden zijn: kamille, hondspeterselie, bingelkruid, melganzevoet, aardappelopslag, varkensgras, zwaluwtong, knopkruid, distels, hoefblad, grassen, etc.
2 Voorbeelden van systemen zijn: applicatie onkruidherkenning, applicatie onkruidbestrijding, GEWIS, etc.
3 Voorbeelden van maatregelen zijn: chemische onkruidbestrijding, mechanische onkruidbestrijding, handmatig wieden, handmatig aanstippen, met rugspuit, secties van veldspuit, etc.
4 Voorbeelden van emissiebeperkende maatregelen zijn: bepaalde keuze spuitdoppen, veldspuit met luchtondersteuning, etc.
5 Voorbeelden van resistentiemanagement zijn: afwisselen middelen, juiste hoeveelheid middel, etc.
6 Voorbeelden van overige maatregelen zijn: rekening houden met weersomstandigheden, toestand gewas, milieubelastingspunten, etc.



Ziekten en plagen

Datum waarneming

Waargenomen ziekte/plaag1

Heeft u gebruik gemaakt van 

waarschuwings-, advies- en 

beslissingsondersteunende 

systemen? Zo ja, welke?2

Heeft u 

gewasbeschermingsmaatregelen 

toegepast? Zo ja, welke?3

Heeft u 

gewasbeschermingsmiddelen 

toegepast? Zo ja welke, welke 

dosering?

Heeft u emissiebeperkende 

maatregelen toegepast? Zo ja, 

welke (incl. 

toedieningstechniek)?4

Heeft u aan 

resistentiemanagement gedaan? 

Zo ja, wat?5

Heeft u overige maatregelen 

getroffen, die bijdragen aan het 

verminderen van het gebruik van 

chemische middelen?6

Beoordeling resultaat 

(goed/matig/slecht)

Opmerkingen
1 Voorbeelden van ziekten en plagen zijn: rhizomanie, rhizoctonia, verticillium, bietencysteaaltjes, stengelaaltjes, trichodoriden, wortelknobbelaaltjes, ritnaalden, emelten, slakken, 

bladluizen, rupsen, bietenvlieg, trips, meeldauw, cercospora, roest, ramularia, stemphylium, etc.
2 Voorbeelden van systemen zijn: applicatie ziekten en plagen, applicatie witte bietencysteaaltjesmanagement, bladschimmelwaarschuwingsdienst, etc.
3 Voorbeelden van maatregelen zijn: chemische bestrijding, biologische bestrijding, met rugspuit, secties van veldspuit, etc.
4 Voorbeelden van emissiebeperkende maatregelen zijn: bepaalde keuze spuitdoppen, veldspuit met luchtondersteuning, etc.
5 Voorbeelden van resistentiemanagement zijn: afwisselen middelen, juiste hoeveelheid middel, etc.
6 Voorbeelden van overige maatregelen zijn: rekening houden met weersomstandigheden, toestand gewas, milieubelastingspunten, selectieve middelen etc.


