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Bladschimmelbestrijding
wordt steeds grotere puzzel
Domweg spuiten van fungiciden is niet voldoende om bladschimmels te
beheersen. Timing is cruciaal en toevoegingen ondersteunen de middelen.
Door Luuk Meijering

D

e bladschimmelbestrijding in
suikerbieten wordt een steeds
lastiger puzzel. De strategie
spuiten wanneer vlekjes verschijnen en herhalen wanneer de vlekjes
zich uitbreiden, voldoet niet meer onder
alle omstandigheden.
In Nederland is cercospora de laatste
jaren de meest dominante bladschimmel
in suikerbieten en veroorzaakt aanzienlijke
opbrengstderving. In seizoen 2020 zorgde
de cercospora-aantasting gemiddeld over
het hele areaal voor een opbrengstderving
van 1,6 ton suiker per hectare. In seizoen
2021 was dat ondanks de betere cercospora-beheersing nog steeds 0,6 ton suiker
per hectare. Op individuele percelen kan
deze bladschimmel, afhankelijk van de
mate van aantasting en het moment dat
die begint, zorgen voor een tot 40% lagere
suikeropbrengst.

tegen bladschimmels stimuleert. Het moet
daarom toegepast worden op het moment
van infectie. De eerste fungicidebespuiting
kan dan uitgesteld worden.
Een ander, nieuw middel dat ondersteuning kan geven aan de effectiviteit
van de bestaande fungiciden is Microthiol
special liquid van fabrikant UPL. Dit is een
zogenoemd multiside fungicide op basis
van zwavel. Door een speciale formulering ontstaat een fijnere en uniformere
deeltjesgrootte dan bij zwavelmeststoffen.
Zo wordt het bladoppervlak gelijkmatig
bedekt. De zwavel op het blad vormt in
combinatie met waterstofverbindingen uit
de lucht waterstofsulfidegas. De gaslaag
die zo op het blad ontstaat is giftig voor
schimmels en beschermt het blad tegen
nieuwe sporen, daarbij heeft het een curatieve werking.
De fabrikant adviseert Microthiol special
liquid als extra toe te voegen aan de standaard bespuiting, het mag tot 1 augustus

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
is, leidt het spuiten op infectiewaarden volgens IRS-onderzoek tot een betere beheersing van de bladschimmel.
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.
Via de BAS-app van Cosun Beet Company
(zie kader) krijgen telers vrij nauwkeurige
informatie over mogelijke infectiemomenten.
Een optie die IRS-onderzoeker Bram
Hanse noemt, is om op het moment van
een hoge infectiedruk het middel Charge
toe te passen. Dit heeft een elicitorwerking,
dat wil zeggen dat het de natuurlijke afweer

Bladschimmels vormen de laatste jaren een
steeds grotere uitdaging in de bietenteelt.
De juiste timing van bespuitingen is essentieel voor een geslaagde bladschimmelbeheersing. Via de BAS-app krijgt u daarom
een gericht advies op perceelniveau om uw
perceel te controleren en een bespuiting uit
te voeren.

Sensornetwerk
De bladschimmeladvisering in de BAS-app
is gebaseerd op een grootschalig sensornetwerk. Dit netwerk is de afgelopen jaren
flink gegroeid. In 2022 hebben we een
landelijk netwerk van 750 sensoren. Deze
sensoren meten elke 10 minuten de relatie-
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ve luchtvochtigheid en de temperatuur in
een perceel bieten. Op basis hiervan wordt
een infectiewaarde voor stemphylium en
cercospora berekend voor het perceel waar
de sensor in staat.
Het infectierisico voor bladschimmels is
eenvoudig te volgen in de BAS-app. Via de
knop ‘bladschimmels’ in deze app kunt u de
overzichtskaarten met de infectiewaarden
voor cercospora en stemphylium inzien.
Het icoon van de sensor op de kaart heeft
standaard de kleur van de hoogste infectiewaarde van de laatste zeven dagen. Bovenin
de kaart kan gewisseld worden naar een actuele kaart, waarbij het icoon de kleur van de
infectiewaarde van de dag ervoor heeft. Zo is
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Gebruik de BAS-app om bladschimmels te beheersen

Sensor in bietenperceel die temperatuur en
luchtvochtigheid registreert en daarmee de
infectiekans op bladschimmels aangeeft.

Bladschimmelbespuiting in een perceel suikerbieten. Vooral in juni, juli en augustus is het belangrijk om de schimmels goed onder controle te
houden. FOTO: HENK RISWICK

gebruikt worden. Onderzoek in opdracht
van UPL uitgevoerd door het IRS laat zien
dat toepassing bij een hoge cercosporadruk een financiële meeropbrengst
oplevert.
Een beperking van het middel is dat bij
toepassing een vrij grote teeltvrije zone
aangehouden moet worden. Daarom is het
in de praktijk nog niet overal te gebruiken.

het verloop van de waarden van de sensoren
eenvoudig te volgen.

Perceelspecifiek advies
Naast overzichtskaarten is in de BAS-app ook
meer informatie te vinden over het risico op
bladschimmels. Voor elk ingetekend Unitipperceel wordt een infectierisico berekend op
basis van factoren die de kans op aanwezigheid van schimmelsporen vergroten, zoals
aanwezigheid van aangrenzende bietenpercelen vorig jaar en eventuele ligging van
een bietenhoop uit eerdere campagnes op
het perceel. Als de risicofactor hoog is, volgt
eerder een waarschuwing om uw percelen te
controleren dan wanneer het risico laag is.
Bij hoge infectiewaarden wordt via de
app een perceelspecifieke waarschuwing

UPL werkt nog aan het dossier om de toepassingsvoorwaarden te versoepelen.
Uit gegevens van het teeltregistratieprogramma Unitip blijkt dat bietentelers
steeds vaker bladmeststoffen met de fungicidebespuiting meegeven om het gewas
weerbaarder te maken tegen de bladschimmels. In teeltjaar 2021 zijn koperhoudende
meststoffen weer meer toegepast. Op 22%

verzonden op basis van de gegevens van de
dichtstbijzijnde sensor en het infectierisico
van het perceel. Op deze manier wordt u
erop gewezen dat de omstandigheden voor
infectie op dat moment erg gunstig zijn en
dat het belangrijk is om uw percelen te controleren op bladschimmels en indien nodig
een bespuiting uit te voeren.

Heeft u de BAS-app nog niet?
Zoek dan in de Apple App Store of de Google
Play Store op BAS Cosun en installeer de
app op de smartphone of tablet. Maak een
account aan met hetzelfde e-mailadres waarmee u als lid bij Cosun geregistreerd bent.
Suzanne Engel, Innovatiemanager Cosun Beet
Company
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van de bietenpercelen is dit gebruikt.
Het middel Charge is volgens Unitip in
2021 maar op 0,5% van de percelen toegepast. Gebruik hiervan maakt de bladschimmelbestrijding niet goedkoper, maar wel
effectiever en duurzamer.
Hanse adviseert telers om de kosten en
baten van de bladschimmelbespuiting
goed af te wegen. Op het moment van oogsten mag het blad wel wat aangetast zijn.
De vuistregel is dat tot 30% aangetast blad
nog geen suikeropbrengst kost.
Uit IRS-onderzoek op meerdere proefvelden blijkt dat bij een late oogst gemiddeld de eerste drie fungicidebespuitingen
rendabel zijn en dat latere bespuitingen
alleen maar geld kosten. Deze latere
bespuitingen zorgen echter wel voor een
gezondere uitgangssituatie in een vervolgteelt. Hanse rekent voor dat een schimmelbestrijding zomaar € 80 per hectare per
keer kost. € 26 per hectare aan spuitkosten,
€ 30 tot € 40 aan middel en € 5 tot € 25 per
hectare aan toevoegingen. In de maanden
juni, juli en augustus is het belangrijk
bladschimmels geen kans te geven, omdat
aantastingen dan nog exponentieel toe
kunnen nemen. Daarna hangt het vooral
van de oogstdatum af hoeveel aantasting
acceptabel is.
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