
camera-gestuurde schoffelmachines 
kunnen vanaf het tweebladstadium 
worden ingezet. Inzet van een wiedeg 
kan vanaf het vierbladstadium door 
voorzichtig volvelds te eggen. Het 
onkruid moet hiervoor net niet boven 
komen, in ieder geval niet groter dan  
het kiembladstadium.

Een andere methode is schoffelen tussen 
de rijen van de bieten. Het schoffelen kan 
in één werkgang worden gecombineerd 
met een rijenbespuiting. 
Bespuit bij rijenbespuiting een strook van 
17 tot 20 cm breed. Bij een strookbreedte 
van 17 cm moet de dosering 33-40% en 
bij een strookbreedte van 20 cm 40-50% 
van de volveldsdosering zijn, waarbij het 
percentage van de dosering afhankelijk is 
van de spuittechniek.

Vanaf het vier- tot zesbladstadium kan er 
geschoffeld worden in combinatie met 
vingerwieders in de rijen. Hiermee kan 
een rijenbespuiting worden uitgespaard. 
Het schoffelen kan doorgaan totdat het 
gewas gesloten is.

De effectiviteit van mechanische onkruid-
bestrijding wordt bepaald door het aantal 
bewerkingen en de omstandigheden van 

de grond, het onkruid en de bieten. Een 
meerwassige opkomst en een stuifdek 
gerst beperken in een vroeg stadium de 
mogelijkheden van mechanische onkruid-
bestrijding doordat er bietenplantjes 
onder de grond komen en/of het stuifdek 
gerst wordt vernietigd. Verder werkt één 
enkele mechanische bewerking doorgaans 
onvoldoende of negatief. Dit kan juist 
leiden tot veel nakiemers doordat er 
onkruidzaad in betere kiemomstandighe-
den is gebracht. Dit voorkomt u door de 
mechanische onkruidbestrijding meerdere 
keren te herhalen totdat het bietengewas 
gesloten is. Van belang is dat dit gebeurt 
als het onkruid klein is en onder voldoen-
de droge omstandigheden om verplanten 
te voorkomen.

Vlak voor sluiting van het gewas kunt u 
door een schoffel- of aanaardbewerking 
onkruiden bestrijden die ontsnapt zijn bij 
de chemische bestrijding. Aard de bieten 
niet zwaar aan. Dit bemoeilijkt een goede 
ontbladering bij de oogst. Op rhizoctonia-
gevoelige gronden kan zwaar aanaarden 
bovendien de besmetting met rhizoctonia 
bevorderen.

 

Ontwikkelingen in de beheersing van vergelingsziekte

Op dit moment maken telers hoofdzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om 
bladluizen en vergelingsziekte te beheersen in suikerbieten. Bij IRS doen we onderzoek naar 
alternatieve beheersstrategieën. In dit artikel laten we u graag enkele voorbeelden zien waar 
we aan werken.

Ouderdomsresistentie
Bladluizen vermeerderen zich minder snel op 
oudere planten dan op jongere planten. 
Bovendien zien we bij bladluizen op oudere 
planten vaker een zwarte stof in de maag. 
Zodra deze zwarte stof gevormd is, gaan de 
bladluizen binnen enkele dagen dood. 
Sharella Schop, PhD studente van 
Wageningen Universiteit werkt samen met 
BBRO (Engelse bieteninstituut), 
SESVanderHave, Cosun Beet Company en 
IRS aan het ontrafelen van het mechanisme 
achter deze ouderdomsresistentie. Hopelijk is 
het in de toekomst mogelijk om het mecha-
nisme van ouderdomsresistentie reeds bij 
jonge planten te bevorderen middels verede-
ling van rassen en/of inzet van andere 
teeltmaatregelen.

Anti-stuifdek gerst 
Uit onderzoek blijkt dat in mengsels van 
gewassen vaak meer natuurlijke vijanden 
voorkomen. Natuurlijke vijanden leveren 
hierdoor een grotere bijdrage aan plaagbe-
heersing dan in monoculturen. Vanuit dit 
oogpunt is in 2021 onderzoek gestart naar de 
effecten van een anti-stuifdek gerst op de 
natuurlijke vijanden en de beheersing van 
bladluizen in suikerbieten. De eerste resulta-
ten laten zien dat er inderdaad meer natuur-
lijke vijanden aanwezig waren op suikerbie-
ten die geteeld werden tussen gerst, 
vergeleken met suikerbieten in monocultuur. 
In dit onderzoek is het anti-stuifdek van gerst 
pas in juni doodgespoten, waardoor het met 
de suikerbieten ging concurreren.  Vanwege 
de concurrentie leidde dit tot 2 ton/ha minder 
suiker dan bij een monocultuur. Komende 
jaren zal IRS onderzoeken wat de effecten op 
de natuurlijke vijanden zal zijn als gerst 
wordt doodgespoten voordat deze gaat 
concurreren met de suikerbieten.

Figuur 31 Wiedeggen in suikerbieten.

Figuur 32 Schoffelen met vingerwieders.

Figuur 33 PhD studente Sharella Schop onderzoekt 
ouderdomsresistentie tegen bladluizen op een proefveld.

Figuur 34 Lieveheersbeestjes op suikerbieten tussen een 
anti-stuifdek van gerst.
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