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Samen gaan voor 
duurzame bietenteelt

A K K E R B O U W

ZORG VOOR HUISVESTING VAN NATUURLIJKE VIJANDEN

NA 2022 VOLDOENDE BIOSTIMULANTEN BEHOUDEN

BEPERKTE AANTASTING ACCEPTEREN VRAAGT ANDERE MINDSET

MEER ONDERZOEK NODIG NAAR WERKING ALTERNATIEVEN
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Met minder chemie en een hoge-

re ziektedruk toch een rendabele 

suikerbietenteelt. Dat vraagt om 

alternatieve middelen, innovaties 

en een gerichte inspanning van 

alle schakels in de bietenketen. 

D
e druk van ziekten, plagen en onkruiden in 
de bietenteelt is de laatste jaren toegenomen, 
terwijl het middelpakket smaller is geworden. 
Deze spagaat vraagt om steeds meer vakman-

schap van telers en een geïntegreerde bestrijding. Niet 
alleen Cosun Beet Company en IRS zijn hiermee bezig, 
maar ook telers, veredelaars en fabrikanten van gewas-
beschermingsmiddelen (zie kaders en reportage met een 
teler op de volgende pagina’s). 

In de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
zijn drie strategische doelen benoemd. De ontwikke-
ling van weerbare planten en teeltsystemen, behoud en 
gebruik van biodiversiteit en natuur in en om het bedrijf 
en emissies van gewasbeschermingsmiddelen tot na-
genoeg nul terugbrengen in 2030. “Het zijn ambitieuze 
doelstellingen, waar we gelukkig nog negen jaar naartoe 
kunnen werken”, zegt Pieter Brooijmans, manager agra-
rische dienst van Cosun Beet Company. 

Weerbare bietenplanten
Veredelaars hebben bieten gekweekt die resistent zijn 
tegen rhizomanie, bietencysteaaltjes en rhizoctonia. 
En deze ontwikkeling gaat verder, want bijvoorbeeld 
cercospora en vergelingsvirussen rukken verder op. KWS 
heeft twee bietenrassen met cercospora-resistentie in 
onderzoek en SESVanderHave heeft een bietenras met 
chitwoodi-resistentie in de pijplijn. Stube, Betaseed en 
SESVanderHave hebben bij IRS ook diverse eerstejaars 
rassen aangemeld met goede bladgezondheid. KWS, 
SESVanderHave en Betaseed hebben herbicideresistente 
Conviso Smart-bietenrassen. 

Alle kwekers zijn ook naarstig op zoek naar rassen 
die resistent zijn tegen alle drie vergelingsvirussen. 
KWS heeft de eerste rassen die beter bestand zijn tegen 
BMYV, een van de drie vergelingsvirussen, aangemeld. 
SESVanderHave richt zich in de veredeling tegen ver-
gelingsziekte op drie sporen: bladluisbestendigheid, 
virusresistentie en virustolerantie. “Want wij verwach-

Door Janet Beekman

FOTO: HANS BANUS

Akkerbouwer Peter Harry Mulder voegt de biostimulant 

MooR toe aan zijn veldspuit. Dit een 100% oplosbare 

chelator die de tolerantie van abiotiosche stress verhoogt 

en de wortelontwikkeling versterkt.



F
O

T
O

: P
E

T
E

R
 H

A
R

R
Y

 M
U

L
D

E
R

F
O

T
O

: K
W

S

F
O

T
O

: A
D

A
M

A

A6 BOERDERIJ  106 — no. 34 (18 mei 2021)

AKKERBOUW

‘Veredeling werkt samen met chemie’

‘Mindset over ziekte veranderen’

“Wij vinden het een grote uitdaging 

om nieuwe resistenties in te kruisen 

en bieten weerbaar te maken tegen 

ziekten en plagen. Pakweg vijftien 

jaar geleden was veredeling relatief 

simpel, alleen gericht op rhizoma-

nie. Maar door intensieve teelt en 

wegvallen van middelen is het aantal 

ziektes toegenomen en zijn ook re-

sistenties gekweekt tegen rhizoma-

nie en bietencysteaaltjes. Daarmee 

zijn we er niet, want door het verbod 

op neonicotinoïden is ook veredeling 

op resistentie tegen vergelings-

ziekte nodig. Dit jaar zijn de eerste 

rassen die beter bestand zijn tegen 

BMYV-vergelingsvirus aangemeld 

voor het officiële rassenonderzoek. 

De opbrengst van deze rassen valt 

nog wat tegen, daar moeten we 

verder aan werken. Om schade 

door ziekten en plagen te beperken, 

hebben veredeling en chemie elkaar 

nodig. Bijvoorbeeld in de aanpak van 

cercospora, zorg je met chemie dat 

de bladeren langer groen blijven, 

waardoor deze schimmel minder 

kans krijgt om op te bouwen. Dat 

verkleint het risico op doorbreken 

van cercosporaresistentie, waardoor 

“Chemie blijft altijd nodig in beheer-

sing van ziekten en plagen, maar we 

moeten wel toe naar actieve stoffen 

die een lage milieu-impact hebben. 

Met minder toegelaten middelen, 

die soms minder effectief zijn, kun je 

nog steeds met sluitende schema’s 

werken. Voor voldoende effectiviteit 

komt het wel steeds meer aan op de 

juiste toepassing van een middel op 

het juiste moment. Dan bereik je met 

minder middel een vergelijkbaar of 

zelfs hogere effectiviteit met minder 

kans op het ontstaan van resis-

tenties. De BAS-app speelt hierin 

een belangrijke rol. Met een goede 

timing ziektes en plagen in de kiem 

smoren, draagt bij aan een duurzame 

bietenteelt. Zeker in combinatie 

met de ontwikkeling van weerbare 

rassen en goed teeltmanagement. 

Ruime rotaties, een vitale bodem, 

Naam: Marcel Arts 

Organisatie: KWS 

Functie: verkoopleider

Naam: Robbert Boon 

Organisatie: Adama 

Functie: marketingmanager Benelux

wij als kwekers deze resistentie 

veel langer kunnen behouden. In 

veredeling ligt de focus ook steeds 

meer op bladgezondheid. Sinds twee 

jaar publiceert het IRS een waarde-

ring in cijfers voor Bladgezondheid 

Cercospora.” Arts stelt dat groene 

middelen meer toekomst hebben 

dan ooit door versmalling van het 

chemische middelenpakket en door 

het ontstaan van resistentie tegen 

bepaalde werkzame stoffen. “De 

kosten van groene middelen moeten 

wel in verhouding staan tot het ren-

dement van de bietenteelt.”

een optimale bemesting en goede 

hygiëne zijn daarin niet te onderschat-

ten. Daarnaast hebben we vorig jaar 

Charge op de markt gebracht. Het is 

een preventief middel met de basisstof 

chitosan hydroxychloride, dat werkt als 

elicitor. Het stimuleert de natuurlijke 

afweer van onder andere suikerbie-

ten tegen cercospora. Charge leidt 

niet tot  resistentie en het versterkt 

de effectiviteit van schema’s met 

synthetische fungiciden. Ik verwacht 

een opmars van meer basisstoffen, 

omdat dit geen geregistreerde 

gewasbeschermingsmiddelen 

zijn en hiervoor geen langdurige 

toelatingsprocedures nodig zijn. Het 

aantonen van effectiviteit vergt nog 

wel veel onderzoek. In de transitie 

naar een duurzamere teelt is het ook 

belangrijk dat telers een bepaald 

percentage aangetast blad kunnen 

accepteren. Niet elke aantasting leidt 

tot economische schade en gaat ten 

koste van het rendement. Beperk-

te aantasting accepteren vraagt 

wel verandering in de mindset van 

telers.”



Een drie meter brede meerjarige bloemenstrook voor FAB (Functionele Agro 

Biodiversiteit) die Mulder voor eigen rekening inzaait (€ 500 per jaar). In 2020 

midden in de aardappelen en dit jaar midden in de bieten. In de strook huizen 

veel hommels en andere insecten, torren, gaas- en zweefvliegen die helpen bij 

de bestrijding van bladluizen.
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ten dat er voor vergelingsziekte geen 100% chemische 
oplossing meer komt”, zegt Stein Hoefkens, productma-
nager Nederland van SESVanderHave. “Het samenspel 
tussen veredeling en chemie is daarin wel belangrijk. 
Want complete resistentie bestaat niet”, zegt Jan Sels, 
veredelaar van SESVanderHave. “Het gaat altijd om par-
tiële resistentie met toch wat opbrengstverlies. Want ook 
resistente rassen zijn nooit helemaal vrij van de betref-
fende ziekte, maar je beperkt hiermee wel de schade.”

Groene middelen
Groene middelen zijn gewasbeschermingsmiddelen 
op basis van natuurlijke producten, zoals micro-orga-
nismen, plantextracten of signaalstoffen. Chemische 
middelen bevatten altijd een synthetisch bewezen werk-
zame actieve stof. Laag-risico middelen kunnen zowel 
biologische als chemische middelen zijn. Biostimulan-
ten werken als groeibevorderaar en tegen abiotische 
stress. “Groene middelen en biostimulanten gaan onder 
meer extreme klimaatomstandigheden in combinatie 
met minder chemische middelen een steeds grotere rol 
spelen”, verwacht Hoefkens. “Wij werken hier ook aan.” 

Volgens André Valen van IRS is toepassing van biosti-
mulanten in bieten vaak nog te duur door de kostprijs en 
het aantal benodigde toepassingen. “Dat is momenteel 
wel kenmerkend voor het aanbod. Het effect van deze 

‘Nog weinig goede alternatieven’

“Er zijn nog weinig goede alterna-

tieven voor chemische middelen 

tegen onkruiden, ziekten en plagen 

in bieten. Dat is de conclusie van mij 

en mijn collega’s Elma Raaijmakers 

en André van Valen. Voor beheersing 

van bladschimmels in bieten zijn 

nog geen biologische middelen en 

biostimulanten op de markt. Ook 

zijn weinig producten aangemeld. 

We doen dit jaar wel onderzoek naar 

enkele producten, maar kunnen 

nu nog geen resultaten naar buiten 

brengen. Adama kwam met Charge 

op de markt. Dit middel heeft als 

werkzame stof de basisstof chito-

san hydroxychloride. Charge kan 

de effectiviteit van synthetische 

fungiciden versterken, maar het kan 

bij zware druk de fungiciden niet 

volledig vervangen. Er moet nog veel 

gebeuren in beschikbaarheid en ef-

fectiviteit van biologische middelen 

en biostimulanten ter vervanging 

van synthetische fungiciden. In 2018 

heeft Peter Wilting diverse produc-

ten (bacterieproduct, huminezuren 

en algen, enzymen en aminozuren) 

in bemestingsproeven onderzocht, 

maar deze producten gaven ten op-

zichte van de controle-objecten geen 

beter financieel resultaat. Het bio-

logische middel Flipper is in het lab 

Naam: Bram Hanse 

Organisatie: IRS 

Functie: onderzoeker

veelbelovend in de bestrijding van 

bladluizen, maar in de praktijk valt 

het tegen. Omdat groene perziklui-

zen zich onder de bladeren en in 

gekrulde bladeren verstoppen, kun 

je ze met de huidige spuittechniek 

niet raken, waardoor het biologische 

middel niet werkt. Kruiden, ziekten 

en plagen kun je alleen bestrijden 

met gewasbeschermingsmiddelen, 

die daarvoor zijn toegelaten. Een 

biostimulant bestrijdt geen ziekten 

of plagen, maar kan wel zorgen voor 

een betere groei van planten, waar-

door een gewas weerbaarder is voor 

ziekten en plagen.”

producten op de opbrengst is ook niet altijd eenduidig”, 
zegt Valen. 

Artemis, de vereniging van leveranciers en distribu-
teurs van biostimulanten en natuurlijke gewasbescher-
mingsmiddelen, stelt dat biologische buffering dé sleu-
tel is naar een weerbare land- en tuinbouw. “Daarvoor is 
een grote diversiteit van (micro)organismen in bodem 
en plant, in en om het perceel nodig. Hierdoor ontstaat 
weerbaarheid tegen biotische en abiotische stress 
en krijgen ziekten en plagen minder kans, waardoor 
minder bescherming nodig is”, zegt Piet Boonekamp, 
directeur van Artemis. Biocontrolproducten, die werken 
tegen biotische stress (ziekten en plagen), en biostimu-
lanten tegen abiotische stress zijn hierin essentieel. 
“Probleem is dat er nog te weinig biologische middelen 
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Machinefabrikanten dragen ook hun steentje bij aan een 

duurzame bietenteelt. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 

lagedrukbanden voor een duurzaam bodembeheer. Maar ook 

met innovatieve technieken voor mechanische onkruidbestrij-

ding om het gebruik van herbiciden te verlagen.
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zijn, omdat de EU-toelating ervan veel te traag gaat. Het 
duurt meer dan vijf jaar voordat een biologisch middel 
toegelaten wordt.” 

Ook de beschikbaarheid van biostimulanten is een 
probleem. Biostimulanten kunnen pas vanaf 2022 onder 
de nieuwe meststoffenverordening worden geregis-
treerd. “Dat is slechts voor vier groepen van micro-or-
ganismen geregeld. Vele andere micro-organismen, die 
prima werken als biostimulant, vallen dan buiten de 
boot.” Artemis heeft daarom een voorstel voor wetswij-

‘Natuurlijke vijanden beter benutten’

“Het ministerie van LNV geeft voor 

de lange termijn duidelijk aan dat 

minder chemie noodzaak is. Om het 

milieu te beschermen en omwille van 

de volksgezondheid, moeten we risi-

co’s op emissies en residuen vermin-

deren. Samen met andere partijen in 

de keten, zoeken we naar duurzame 

oplossingen voor een rendabele 

suikerbietenteelt. Zo loopt er een 

pilot in West-Brabant met als doel 

om de openbare ruimte te benutten 

voor het huisvesten van natuurlijke 

vijanden voor de bestrijding van 

plagen in suikerbieten. We zijn in 

2019 begonnen met monitoring van 

groene perzikluizen, de overbren-

gers van vergelingsvirussen. Vanwe-

ge het verbod op neonicotinoïden 

is het noodzakelijk om insecten op 

een andere manier te bestrijden. 

Want uitbraken van vergelingsziekte 

kunnen veel schade opleveren. In 

de bestrijding van plagen kunnen 

grotere en de juiste populaties van 

natuurlijke vijanden rondom bie-

tenpercelen veel betekenen. Als we 

naast akkerranden ook aangrenzen-

de stukken openbare ruimte kunnen 

inplanten met specifieke planten en 

struiken waarin natuurlijke vijanden 

goed gedijen, krijgen schadelijke 

insecten veel minder kans. In de pilot 

in West-Brabant testen we dit idee 

uit. We werken samen met Wagenin-

Naam: Pieter Brooijmans 

Organisatie: Cosun Beet Company 

Functie: manager agrarische dienst

gen University & Research, Univer-

siteit van Amsterdam en Naturalis, 

want zij hebben botanische kennis 

voor de juiste beplanting. Openbare 

ruimtes beplanten draagt ook bij aan 

biodiversiteit en het maatschappelij-

ke belang. Akkerbouwers zouden die 

stukken grond wellicht ook kunnen 

beheren tegen een vergoeding. 

Daarnaast blijft een goede monito-

ring van bladluizen, maar zeker ook 

van bladschimmels erg belangrijk. 

Met name de aanpak van cercospora 

vraagt voortdurend de aandacht. 

Daarom zetten we ook zwaarder in 

op verbetering en toepassing van 

monitoring- en waarschuwingssyste-

men van plagen en schimmels, onder 

andere met de BAS-app.”
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ziging gedaan, waardoor micro-organismen als biosti-
mulant op de markt blijven. “De overheid is bezig hoe 
dit handen en voeten te geven, want het is belangrijk 
voor weerbare planten en teeltsystemen. In buitenteel-
ten werken biologische middelen minder robuust dan 
chemische middelen. In weerbare teeltsystemen met 
biostimulanten komen ze beter tot hun recht”, zegt Piet 
Boonekamp. 

Teeltmaatregelen
“Duurzaamheid zit niet alleen in het gebruik van 
niet-chemische middelen. Bij beheersing van bodem-
insecten denken we bijvoorbeeld ook aan andere teelt-
maatregelen, zoals toedienen van compost of inzet van 
juiste groenbemesters. Als teeltmaatregelen leiden tot 
een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dan 
is dat ook duurzaam, net als bijvoorbeeld rijenspuiten”, 
zegt Elma Raaijmakers van IRS. Bram Hanse van IRS vult 
aan: “De beheersing van bladschimmels bestaat uit een 
én-én-énstrategie. Dus zowel inzet van resistente rassen 
als monitoring van infectiedruk met het Bieten Advies 
Systeem of BAS-app, tijdig ingrijpen, ruimer bouwplan, 
afwisseling van middelen, inzet van groene middelen, 
als goede hygiëne in de vorm van management van ge-
wasresten, bietenhopen en voorkomen van overwaaien 
van schimmelsporen.”

‘Al acht jaar geen insecticiden meer’

Akkerbouwer Peter Harry Mulder 

gebruikt biostimulanten en zorgt 

voor beplanting rondom zijn perce-

len. Dat helpt in de beheersing van 

ziekten en plagen.

Peter Harry Mulder neemt maatre-

gelen om zo min mogelijk chemie 

te gebruiken. Zoals de aanleg van 

drie meter brede bloemenstroken, 

toepassing van strokenteelt en het 

gebruik van alternatieve middelen. 

“Wij betrekken al zeven jaar open-

baar groen bij ons akkerbouwbedrijf 

met 5% natuurlijke begroeiing in het 

akkerlandschap.” In het najaar van 

2018 begon Mulder met strokenteelt 

op 19,5 hectare. “De stroken zijn  

27 meter breed, dat is de spuitbreed-

te. Er liggen afwisselend stroken 

zetmeelaardappelen, bieten, granen 

en akkerrandmengsels. Dat stimu-

leert de aanwezigheid van nuttige 

insecten, die helpen in de natuurlijke 

plaagbestrijding in onze gewassen.” 

Hij erkent dat vergelingsziekte niet 

zo speelt in zijn regio. “Ik heb maar 

een paar zeer kleine haardjes gezien.”

Sinds vorig jaar gebruikt Mulder 

producten van Plant Health Cure, 

zoals Fulvic en OPF. Dit jaar komt 

daar MooR bij. Fulvic is een 100% 

oplosbare chelator uit fulvine en 

humine en OPF is een organische 

bladmeststof met specifieke amino-

zuren. MooR is een 100% oplosbare 

chelator met specifieke bacteriën. 

“Deze producten stimuleren de 

ontwikkeling van wortels en het 

bodemleven en de opname van mi-

neralen. Het versterkt ook de weer-

baarheid van onze bieten”, vertelt 

Mulder. Hij heeft vorige zomer vier 

extra bespuitingen uitgevoerd met 

OPF, Fulvic en Epso Top (bitterzout). 

“Daarvan zijn twee bespuitingen kort 

na elkaar uitgevoerd met een ver-

hoogde OPF-dosering rondom dagen 

met extreme hitte. Over de effecten 

hiervan kan ik nog weinig zeggen, 

daar is meer tijd voor nodig. Op de 

langere termijn hoop ik wel positieve 

effecten te zien.” 

Vanaf 2020 bemest Mulder zijn 

bietenpercelen ook met vaste mest. 

“De kosten van vaste mest, OPF, 

Epso Top en Fulvic waren € 241 per 

hectare hoger dan in 2019. Ik zie 

dat als een langetermijninvestering 

voor een robuuster systeem”, zegt 

Mulder. Hij verwacht de investering 

terug te verdienen door een 3 tot 5% 

hogere bietenopbrengst, besparing 

op fungiciden en kunstmest-stikstof 

via de OPF-bladbemesting. “Vorig 

jaar heb ik mijn bieten maar twee 

keer gespoten tegen bladvlekken-

ziekten. Het gewas bleef niet vrij van 

bladvlekken, maar dat had geen ef-

fect op de opbrengst. Ik kan het nog 

niet bewijzen, maar bodemverbete-

raars en plantversterkers helpen om 

met minder chemie mijn gewassen 

gezond te houden.”

Peter Harry Mulder (61) en zijn partner Eline 

Ringelberg (59) hebben in Muntendam (Gr.) 

een akkerbouwbedrijf op 70 hectare grond.
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30 
ha zetmeelaardappelen

6,5 
ha suikerbieten

16 
ha wintertarwe

8 
ha zomergerst

9,5 
ha agrarisch natuurbeheer
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