
Een vliegende start
Wanneer op basis van teelthistorie, gewasrotatie, 
grondsoort of het nemen van grondmonsters schade door 
bodeminsecten wordt verwacht, is het belangrijk de juiste 
maatregelen bij zaai te nemen om schade zo veel mogelijk 
te beperken. In een fijn en vast zaaibed kunnen bodemin-
secten zich minder makkelijk van plant naar plant bewegen, 
waardoor de vraatschade minder snel verloopt. Hoe trager 
de bieten groeien, hoe langer de planten kwetsbaar zijn voor 
vraat. Ondergrondse springstaarten en bietenkevers kunnen 
bijvoorbeeld plantwegval tot het circa twee- tot vierblad-
stadium veroorzaken, ritnaalden tot circa het vierblad-
stadium en emelten zelfs tot het circa zesbladstadium.  
Om er voor te zorgen dat planten zo snel mogelijk dit 
kwetsbare stadium voorbij zijn, is het raadzaam om niet te 
diep te zaaien (2-3 cm), waarmee bovendien de optimale 
werking van Force wordt bereikt, omdat dit voornamelijk 
bescherming geeft net rondom het zaadje. Daarnaast is  
het verstandig om indien mogelijk bij warmere temperatuur 
te zaaien. 

Onderzoek
Op dit moment is het niet mogelijk schade van bodem-
insecten volledig te voorkomen. Maar, door de combinatie 
van juiste perceelskeuze, voorvruchten, groenbemesters, 
een goed zaaibed en de juiste omstandigheden bij zaai kan 
in veel gevallen ernstige plantwegval worden beperkt. Hoe 
de keuze en teelt van groenbemesters, aanbod van alterna-
tief voedsel en toepassing van bepaalde middelen verder 
kan worden verbeterd om schade in de toekomst te vermin-
deren wordt de komende jaren onderzocht op 
IRS-proefvelden. 
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Gezonde bodem tegen 
wortelrot
Een gezonde bodem is belangrijk om wortelrot door 
bodemschimmels tegen te gaan. De bodemstructuur, pH 
en gewasrotatie zijn de ingrediënten voor een gezonde 
bodem tegen wortelrot.

Goede bodemstructuur
De structuur van de bodem is enorm belangrijk voor het 
voorkomen van wortelrot. Wanneer bodemdeeltjes dicht 
op elkaar zitten kan de schimmel makkelijker door de 
bodem heen groeien.  Ook een goede ont- en afwatering 
is belangrijk voor het beheersen van bodemschimmels. 
Plekken op een perceel die (langdurig) nat zijn, zijn 
gevoeliger voor bodemschimmels. Violetwortelrot is met 
name een probleem in plekken op percelen kleigrond waar 
de structuur slecht is. 

Optimale pH
De bodemschimmels rhizoctonia en aphanomyces gedijen 
goed bij een lage pH. Violetwortelrot en phoma hebben 
juist de voorkeur voor een hogere pH. Streef naar een  
pH van ≥ 6,5 op zavel- en kleigronden en 5,3-5,8 op  
lichte gronden. 

Uitgekiende gewasrotatie 
Wordt rhizoctonia verwacht, dan is het nodig om te kiezen 
voor een suikerbietenras met rhizoctoniaresistentie. Daar 
bovenop kan rhizoctoniawortelrot worden beperkt door 
gewassen die rhizoctonia sterk vermeerderen (maïs, lelie, 
schorseneer, (was)peen) te vermijden als voorvrucht en 
zoveel mogelijk bladrammenas als groenbemester voor de 
bieten in te zetten. De waardplanten voor aphanomyces 
en phoma zijn zeer beperkt. Daar bepalen de hoeveelheid 
melde en de intensiteit van de suikerbietenteelt de 
ziektedruk. 
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Als bieten na grasland of granen worden 

geteeld, is er een grotere kans op 

plantwegval door ritnaalden

De bodemstructuur, pH en gewasrotatie zijn de ingrediënten voor 

een gezonde bodem tegen wortelrot
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