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Gebruik van infectiekansen bij  
de bladschimmelbeheersing

De laatste jaren is het netwerk van sensoren 
die de luchtvochtigheid en temperatuur op 
15 centimeter in het bietengewas meten, 
uitgebreid tot ongeveer 650 sensoren. De 
luchtvochtigheid en temperatuur in het 
bietengewas zijn bepalend voor de infec-
tie-omstandigheden van de bladschimmels. 
Elke bladschimmel heeft zijn eigen kenmer-
kende optimale omstandigheden voor 
infectie. Na infectie is het vormen van 
zichtbare aantasting (vlekjes) vooral 
temperatuur gestuurd. Voor cercospora 
geldt: hoe hoger de temperatuur hoe sneller 
er vlekjes verschijnen. Bij stemphylium is de 
optimale temperatuur 23oC, boven de 25 
graden vindt er geen ontwikkeling meer 
plaats van deze schimmel. De maximale 
ontwikkelingstemperatuur voor cercospora 
ligt veel hoger op ca 32oC. De infectiekansen 
worden per sensor berekend. Hoe hoger de 

infectiewaarde op een dag, hoe groter de 
kans op succesvolle infectie door de schim-
mel. Hiervoor moeten wel schimmelsporen 
op het perceel aanwezig zijn.

Infectiewaarden 
Voor een goed gebruik van de infectiewaar-
den is het wel een voorwaarde dat er een 
sensor op het betreffende perceel staat. Dan 
worden de beste resultaten gehaald. Staat 
een sensor op een ander perceel, dan 
kunnen de infectiewaarden net iets anders 
zijn op dat perceel dan op uw perceel. Zeker 
in geval van beregening in een droge 
periode. 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 omstandigheden die optimaal zijn voor 

infectie, verschillen per schimmel. Vandaar 
dat de waarden voor zowel cercospora als 
stemphylium worden weergegeven. Bij een 
som van groter of gelijk aan 6 in twee 
opeenvolgende dagen wordt geadviseerd om 
het perceel binnen een aantal dagen waar te 
nemen op bladschimmels.

Bespuitingen timen
Wanneer de infectiewaarden 5 of hoger zijn, 
wordt een rode balk weergegeven. Dan zijn 
de omstandigheden gunstig geweest voor 
infectie. Als er sporen op het perceel 
aanwezig zijn hadden deze dan goede 
omstandigheden om te kiemen en het blad 
binnen te dringen. Echter er zullen de eerste 
dagen na deze waarden nog geen vlekjes te 
zien zijn. Dit noemen we de latente periode. 
Voor stemphylium bedraagt deze 3 tot 7 
dagen en voor cercospora 7 tot 14 dagen in 
koele zomers zelfs tot 3 weken. Door op de 
infectiewaarden te spuiten wordt de schim-
mel dus al in de latente fase bestreden. Het 
risico van het spuiten op basis van de 
infectiewaarden 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. Wanneer de cercospora minder gevoelig 
is voor de middelen en dus moeilijker te 
beheersen leidt het spuiten op infectiewaar-
den tot een betere beheersing. 
Bij het spuiten op basis van de infectiewaar-
den moet er rekening gehouden worden met 
het feit dat de sensor geen rekening houdt 
met bespuitingen. Zodra de omstandigheden 
weer gunstig zijn zullen er weer hoge 

infectiewaarden getoond worden. Ook als er 
kort daarvoor gespoten is. Hou bij het 
spuiten op basis van de infectiewaarden 
rekening met een werkingsduur van de 
fungiciden van circa 2 tot 3-4 weken. Komen 
er aan het begin van week 3 weer hoge 
infectiewaarden, dan kan dat dus het signaal 
zijn om een volgende bespuiting uit te 
voeren in combinatie met de eventueel 
verwachte neerslag rondom de bespuiting. 
De infectiewaarden kunnen zoals hierboven 
beschreven ook heel goed gebruikt worden 
om na het vaststellen van de eerste aantas-
ting de vervolgbespuitingen beter te timen. 

Overige bladschimmels
Ook voor de andere bladschimmels, stemp-
hylium, meeldauw, roest en ramularia, geldt 
dat het optimale moment voor een bespui-
ting is wanneer de eerste aantasting wordt 
gevonden in het perceel. 

Figuur 36 Om cercospora die minder gevoelig is voor de 
huidige middelen voldoende te beheersen, biedt het spuiten 
op DIV-waarden de mogelijkheid om hem al in te latente 
periode aan te pakken.

Figuur 35 De luchtvochtigheid en temperatuur in het bietengewas zijn bepalend voor de infectie-omstandigheden van de 
bladschimmels. De sensoren monitoren de omstandigheden en vertalen deze naar infectiewaarden.


