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Het bekijken van bietenplanten en het 
herkennen van insecten

Elma Raaijmakers (IRS)

Online ‘veldbezoek’ Insectenherkenning (mei 2021)

Inhoud

 Bietenplanten bekijken

 Herkennen insecten
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Bladluizen tellen
 minimaal 20 planten verspreid over 

het perceel
 bij voorkeur op beschutte plaatsen
 tel totaal aantal groene bladluizen

(groene perzikluizen, 
boterbloemluizen, 
aardappeltopluizen, etc).

 Berekenen aantal groene
bladluizen per 10 planten

 bladeren boven en onder bekijken, 
ZEKER de hartbladeren!

Planten van buiten en naar binnen bekijken
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Vergelingsziekte beperken: 
wekelijks waarnemen tot half juli nodig

Link naar video

Video ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’

Link naar video
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https://www.irs.nl/interessegebieden/alle-interessegebieden/nieuws/video-vergelingsziekte-beperken-wekelijks-waarnemen-tot-half-juli-noodzakelijk/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qJFRpzyfciQ
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Video ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’

Kijk in de bladranden en zoek ook 
naar kleine bladluizen

Link naar video

Foto IRS
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qJFRpzyfciQ
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Foto IRS

Foto IRS
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Vergelingsziekte – op beschutte plekken

Gaterig/onregelmatig gewas trekt meer bladluizen aan
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Insectenwijzer Link naar 
Insectenwijzer
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https://www.irs.nl/insectenwijzer/
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Insectenwijzer

Insectenwijzer
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Beheersing bietenvlieg in het voorjaar

Link naar 
video

Herkenning bovengrondse insecten

Link naar 
video
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Axo06Eyccag
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fsQKCmxI1cQ
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Herkenning en beheersing tripsen

Link naar 
video

Bietenkever vs. Aardvlo
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TrcvCJztPyo
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Bietenkever vs. trips

Gevleugelde zwarte bonenluis vs groene perzikluis
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Jonge wants vs. ongevleugelde groene 
bladluis

Oude vs. nieuwe vreterij
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Slakkenschade vs. emeltenschade

Eitje bietenvlieg vs. eitje zweefvlieg
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Larve bietenvlieg vs. larve zweefvlieg

Teelthandleiding insecten

Link naar Teelthandleiding ‘Insecten’
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https://www.irs.nl/interessegebieden/alle-interessegebieden/teelthandleiding/10-3-insecten/
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Teelthandleiding natuurlijke vijanden

Link naar Teelthandleiding ‘Insecten-natuurlijke vijanden’

Applicatie ‘Ziekten en plagen’

 Update ziekten en plagen

 Update natuurlijke vijanden

Link naar Applicatie

Link naar natuurlijke
vijanden
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https://www.irs.nl/interessegebieden/alle-interessegebieden/teelthandleiding/10-3-insecten/#Natuurlijkevijandenvaninsecten
https://www.irs.nl/irs-applicaties/applicatie-ziekten-plagen/
https://www.int-koop.de/schaeden/mod_liz_schaeden_bestimmung/partner/irs/lang/n/index.html?view=nuetz&ocs_ausgabe=liz_sae
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Veel gestelde vragen ‘Vergelingsziekte’

Link naar Veelgestelde vragen

Oproep voor foto’s van insecten
 Opname insecten in 

ObsIdentify
 Minimaal 30 foto’s per insect
 >1000 foto’s nodig 
 Insect helemaal op de foto
 Liefst het insect 

beeldvullend/inzoomen
 Liefst een groot contrast met 

de achtergrond
 In gewas of op grond

 Zo hoog mogelijke resolutie 
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https://www.irs.nl/interessegebieden/alle-interessegebieden/veelgestelde-vragen/vergelingsziekte/


17

Dank jullie wel voor jullie aandacht

E-mail raaijmakers@irs.nl
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