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Sensoren helpen 
bij bestrijding 
bladschimmels
Bladschimmels in suikerbieten zijn steeds 

moeilijker te bestrijden. Timing van bespuitin-

gen is essentieel. Een systeem met sensoren 

in het veld en data uit het verleden helpen te-

lers de schimmels onder controle te houden.

P
erceelhistorie gecombineerd met sensorwaar-
nemingen in het perceel geeft de bietenteler 
een stevig handvat bij de bestrijding van blad-
schimmels in suikerbieten. Weten hoe hoog 

de infectiedruk is en hoe hoog de infectiekansen, zijn 
daarvoor belangrijk. De laatste drie seizoenen neemt 
met name voor cercospora de infectiedruk en de schade 
toe. Telers zijn in toenemende mate ontevreden over de 
resultaten van de bespuitingen en vragen om oplossin-
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richt advies gegeven kan worden. Hiervoor is een sensor 
ontwikkeld die continu het microklimaat in een perceel 
bieten meet (zie kader). Dit microklimaat is belangrijk 
omdat dat de infectiekansen van een schimmel bepaalt. 
Voor de gevaarlijkste schimmels, cercospora en stem-
phylium, is een model ontwikkeld dat de afgelopen 
drie seizoenen is gevalideerd. Voor stemphylium zijn er 
volgens Hanse minder data verzameld dan voor cercos-
pora, omdat stemphylium de laatste seizoenen door de 
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PERCEELSPECIFIEK ADVIES

MIDDELEN MINDER EFFECTIEF

BLADSCHIMMELDRUK NEEMT TOE

gen. De eerste bladschimmelwaarschuwing die telers via 
sms kregen, werkt volgens IRS-onderzoeker Bram Hanse 
en manager Agronomie Arjen Buijze van Cosun Beet 
Company wel goed, maar voor de vervolgbespuitingen 
werkt het systeem niet, omdat bijvoorbeeld niet bekend 
is of en wanneer een teler zijn bieten gespoten heeft 
tegen bladschimmels. 

Reden voor Cosun Beet Company en het IRS om een 
systeem te ontwikkelen waarmee op perceelniveau ge-

IRS-onderzoeker Bram Hanse beoordeelt een proef-

veld op aantasting door bladschimmels. Het IRS 

onderzoekt de relatie tussen het infectiemoment, 

moment van bespuiting en het resultaat. FOTO: IRS
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droogte weinig voorkwam. De modellen staan nu en zul-
len jaarlijks verfijnd worden door onderzoek en nieuwe 
data van de sensoren die beschikbaar komen.

Gegevens uit voorgaande seizoenen
De tweede poot waarop waarschuwingen gebaseerd 
worden, zijn de data die telers via het teeltregistratie-
programma Unitip aan Cosun Beet Company beschik-
baar stellen. Daarmee kan per perceel de infectiedruk 
berekend worden. Een belangrijk onderdeel om de 
infectiedruk te bepalen is de rotatie, bij een 1-op-3 
bietenteelt zijn er bij een volgende teelt minder sporen 
uitgeziekt dan bij een 1-op-6 teelt. Ook de bietenteelt in 
voorgaande jaren op een aangrenzend perceel wordt in 
de risico-inschatting meegenomen. Net als de ligging 
van de laadplaats waar voorgaande seizoenen bieten 
gelegen hebben. 

De rasgevoeligheid voor cercospora wordt ook in het 
model meegenomen. Op de rassenlijst hebben bieten-
rassen hiervoor voor het eerst een waardering met een 
cijfer gekregen. Veredelaars werken ook aan minder 
gevoelige en resistente rassen. Voor stemphylium zijn 
rasverschillen in gevoeligheid niet beschikbaar. Het IRS 

heeft wel proefvelden aangelegd, maar de aantasting 
door stemphylium is te minimaal gebleken om de ras-
verschillen betrouwbaar in kaart te brengen.

Ook in de veredeling wordt daar nauwelijks naar 
gekeken, omdat stemphylium vooral een Nederlands 
probleem is vanwege aardappelen in de gewasrotatie.

De infectiewaarden die de sensoren aangeven, zijn een 
richtlijn voor wanneer een infectie plaats kan hebben 
gevonden. De infectiewaarden geven niet aan of er ook 
daadwerkelijk een infectie is ontstaan. Daarvoor moeten 
wel sporen van de schimmels aanwezig zijn. De teler kan 
dan na de incubatietijd, of latente periode, gericht het 
perceel controleren op het ontstaan van vlekjes op het 
blad. Voor stemphylium bedraagt de latente periode 3 
tot 7 dagen en voor cercospora 7 tot 14 dagen. 

Spuiten op moment van infectie
Het basisadvies is nog steeds om pas een bespuiting uit 
te voeren wanneer de eerste vlekjes zichtbaar worden. 
Echter, wanneer de cercospora minder gevoelig is voor 
de middelen en dus moeilijker te beheersen, leidt het 
spuiten op infectiewaarden volgens IRS-onderzoek tot 
een betere beheersing. 
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Landelijk netwerk met 650 sensoren

In 2019 zijn IRS en Cosun Beet Company 

gaan testen met sensoren in het veld om te 

kunnen bepalen wanneer bladschimmelin-

fecties in suikerbieten plaatsvinden. Aan-

vankelijk is nog gekeken of gebruikgemaakt 

kon worden van weerstations en KNMI-ge-

gevens, maar dat bleek niet goed genoeg te 

werken, omdat deze boven het gewas meten 

terwijl het bij de bladschimmels juist gaat om 

het microklimaat in het gewas. 

In het eerste jaar is gestart met een 

netwerk van 150 sensoren die temperatuur 

en luchtvochtigheid tussen het bietengewas 

meten en is een model ontwikkeld om de 

infectiewaarden inzichtelijk te maken. Het 

onderzoek is zo ver gevorderd dat de voor-

spellende waarde van het model volgens de 

onderzoekers nu goed is. Vorig jaar zijn er 

300 sensoren aan telers verkocht en dit jaar 

al weer 200. Een sensor kost € 165 en gaat 

naar verwachting minimaal vijf jaar mee. 

Aan operationele kosten komt daar € 30 per 

seizoen bij. 

Volgens Buijze zijn de 650 sensoren rede-

lijk over het land verspreid. 80 tot 90% van 

de bietenpercelen staat binnen een straal 

van 5 kilometer van een sensor.

De gegevens uit de sensoren zijn voor 

iedereen via de BAS-app op smartphone of 

tablet in te zien, maar hebben de beste voor-

spellende waarde voor het perceel waarin de 

sensor staat. BAS staat voor Bieten Advies 

Systeem. Via deze app kan bijvoorbeeld ook 

de bladluisdruk ingezien worden. 

Op basis van de door de sensor gemeten 

omstandigheden in het bietengewas worden 

de infectiewaarden berekend op een schaal 

van 0-7, waarbij 0 staat voor geen kans en 7 

voor zeer grote kans op infectie. De omstan-

digheden die optimaal zijn voor infectie, 

verschillen per schimmel. Wanneer de infec-

tiewaarden 5 of hoger zijn, wordt in de app 

een rode balk weergegeven.

Dit jaar is de functionaliteit uitgebreid 

met een automatische perceelspecifieke 

waarschuwing via de app. Op basis van per-

ceelhistorie en sensorgegevens ontvangen 

telers attenderingen via de BAS-app bij hoge 

infectiekansen 

De verbinding tussen sensor en server 

gaat via een telefoonsignaal dat zes keer per 

uur verstuurd wordt. Zo’n hoge frequentie is 

nodig omdat de omstandigheden in een bie-

tengewas in de loop van de dag snel kunnen 

veranderen en omdat in afgelegen gebieden 

de dekking soms wat minder is, waardoor er 

wel eens een signaal wegvalt.

De sensoren hebben een eigen gps, 

zodat precies bekend is waar de sensor zich 

bevindt. Fouten bij het doorgeven van de 

gps-coördinaten zijn daardoor uitgesloten. 

Zo is ook direct duidelijk wanneer de sensor 

bijvoorbeeld voor de oogst uit het perceel 

gehaald is. De sensor doet dan niet meer 

mee in het landelijke netwerk. 
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Schimmel-

sensor in een 

bietenperceel 

om het microkli-

maat in het 

gewas continu 

te meten. Het 

microklimaat 

bepaalt in hoge 

mate de infec-

tiekans door 

bladschimmels. 
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Bespuiting van een perceel suikerbieten tegen bladschimmels. Schimmels worden minder gevoelig voor de middelen. Timing van een bespui-

ting wordt daardoor steeds belangrijker.
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Het risico van het spuiten op basis van de infectie-
waarden is dat wanneer de druk laag is, of de cercospora 
normaal gevoelig is voor de middelen, er eerder en vaker 
gespoten wordt met kortere intervallen dan nodig zou 
zijn. 

Ook de komst van nieuwe, groene middelen vraagt een 
aangepaste strategie. De eerste van deze groep middelen 

die een toelating in suikerbieten heeft, is het middel 
Charge. Dit heeft een elicitorwerking, dat wil zeggen 
dat het de natuurlijke afweer tegen bladschimmels 
stimuleert. Het moet daarom toegepast worden op het 
moment van infectie. De informatie van de sensoren kan 
ook goed gebruikt worden om deze nieuwe generatie 
middelen effectief in te zetten.

IRS-advies middelenkeuze tegen bladschimmels

Alle bladschimmels zijn niet even gevoelig 

voor alle middelen. Voor iedere schim-

mel heeft het IRS daarom een specifiek 

middelen advies.

stemphylium:
 z Retengo Plust, dit heeft een goede neven-

werking. Dit middel mag echter niet meer 

verkocht worden, maar mag dit seizoen 

nog wel opgebruikt worden;

 z Sphere, Spyrale, Score 250EC/Borgi en Di-

fure Solo. Matige nevenwerking.

cercospora:
 z bij de eerste bespuiting Spyrale, Score 

250EC/Borgi of Difure Solo vanwege het 

hoge aandeel strobilurine resistente isola-

ten; 

 z gebruik bij aantasting door cercospora al-

tijd Promotor 0,4 liter per hectare; 

 z wissel alle beschikbare triazolen af! Voor 

elke triazool komen er cercospora-isola-

ten voor die minder gevoelig zijn. Daarom 

is afwisselen met alles wat mogelijk is heel 

belangrijk. In een schema met 3 bespuitin-

gen of meer komen dus zowel epoxicona-

zool (indien nog Retengo Plust in de kast), 

difenoconazool als cyproconazool voor.

meeldauw: 
 z alle fungiciden behalve Score 250EC/Borgi.

roest en ramularia: 
 z geen specifiek middeladvies, alle midde-

len werken even goed.

Het groene middel Charge is effectief tegen 

alle schimmels en moet preventief worden 

toegepast voordat ziekten zich manifeste-

ren. Fabrikant Adama geeft het volgende 

advies: 

 z pas op het eerste moment van infectie 

(T0) Charge toe, gevolgd door een effec-

tief contactfungicide op T1;

 z bij een lage ziektedruk de toepassing van 

Charge herhalen op het volgende infectie-

moment (T2);

 z bij hoge druk een sterk contactfungicide 

toepassen.

Resistentiemanagement
Belangrijk voor het voorkomen van resisten-

tievorming, bij de bladschimmels tegen de 

gebruikte actieve stoffen, is het afwisselen 

van middelen. Wissel middelen af geduren-

de het seizoen en gebruik bij voorkeur niet 

twee keer achter elkaar hetzelfde middel. 

Ook wanneer een alternatief middel actieve 

stoffen bevat die tot dezelfde groep behoren 

als een eerder gebruikt middel, is het beter af 

te wisselen. 

Naast het afwisselen van middelen is het 

uitvoeren van een bespuiting bij de eerste 

aantasting heel belangrijk. Eerder dan de 

eerste aantasting (preventief) en te laat 

(meer aantasting) zijn beide gevaarlijk voor 

de resistentievorming. Ook in Nederland 

moet met de aanwezigheid van resistente en 

verminderd gevoelige isolaten van cercospo-

ra rekening worden gehouden.


