
Recent onderzoek geeft nieuw inzicht 
in hoe een teler de natuurlijke vijanden 
nog meer kan stimuleren. Daarnaast 
heeft onderzoek naar de impact van 
verschillende voorjaarsplagen geleid 
tot aanpassingen van schadedrempels 
van diverse bovengrondse insecten, 
waardoor minder snel een insecticide-
toepassing nodig is.  

IPM goed mogelijk
In het kader van het PPS-onderzoeks-
programma (publiek-private samen-
werking functionele agrobiodiversiteit) 
‘FAB+: integratie van natuurlijke 
plaagbestrijding en doeltreffende 
diversificatie in plantaardige produc-
tiesystemen’ is onderzoek gedaan 
naar (kiemplant)schade en opbrengst, 

waaruit bleek dat kleine plantjes  
niet zo teer zijn als werd gedacht. 
Suikerbieten kunnen in het kiemblad- 
tot vierbladstadium ruim 30% van het 
blad missen voordat financiële schade 
optreedt. Met dit als gegeven is het 
niet rendabel om insecten die relatief 
kleine bladbeschadigingen veroor-
zaken, zoals bovengrondse spring-
staarten, aardvlooien, bietenkevers en 
tripsen, te bestrijden met insecticiden 
die een negatief effect hebben op 
natuurlijke vijanden, zoals pyrethro-
iden. Bovendien is het vaak moeilijk 
om de insecten te raken, terwijl  
pyrethroïden wel een negatief effect 
hebben op de opbouw van natuur- 
lijke vijanden, die juist nodig zijn  
voor de beheersing van bladluizen 

later in het seizoen. Het sparen van 
natuurlijke vijanden is een belangrijk 
onderdeel voor de beheersing van 
vergelingsziekte. 

Akkerranden te laat
Ook is in het onderzoeksproject geke-
ken naar mogelijkheden om natuurlijke 
vijanden vóór half mei in bietenperce-
len te krijgen. Hiertoe zijn de effecten 
van akkerranden onderzocht door 
wekelijks in bietenpercelen de blad-
luisaantallen op diverse afstanden  
van meerjarige akkerranden te tellen. 
De aantallen natuurlijke vijanden wa-
ren dichtbij de akkerranden iets hoger, 
maar dit effect was niet verder dan  
5 tot 10 meter vanaf de akkerrand 
zichtbaar en had weinig effect op de 
bladluizenpopulatie. De meerjarige 
akkerranden zorgden niet voor een 
aantoonbaar eerdere aanwezigheid 
van natuurlijke vijanden. In het  
onderzoek is niet aangetoond dat 
bankierplanten met een monofage 
bladluissoort (voedselbron voor  
natuurlijke vijanden in tijden van 

Groene perzikluizen zijn de belangrijkste overbrengers 
van de vergelingsvirussen. Deze virussen kunnen veel 
schade veroorzaken in suikerbieten. Natuurlijke vijanden 
spelen een grote rol in de beheersing van deze bladluizen 
en hiermee in de verspreiding van vergelingsziekte.  

Bladluizen 
beheersen met IPM

Het zaaien van gerst als antistuifdek (60 kg/ha) 

leidde tot minder bladluizen in suikerbieten en 

daarmee tot minder vergelingsziekte

18 Cosun Magazine | nr. 01 2023



schaarste) een vroegtijdige bijdrage 
leveren om voldoende natuurlijke  
vijanden aan te trekken. In tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld consumptieaard-
appelen en tarwe spelen bladluizen in 
suikerbieten al vanaf de opkomst een 
rol. Een vroege bijdrage van natuurlijke 
vijanden is dan belangrijk om virus-
verspreiding tegen te gaan. Een (meer -
jarige) akkerrand is vooralsnog voor 
suikerbieten minder effectief dan voor 
aardappelen en tarwe.

Antistuifdek gerst
Toch blijkt uit de PPS ‘Virus- en vec-
torbeheersing’ dat er mogelijkheden 
zijn om vroeg in het seizoen de ont-
wikkeling van populaties bladluizen  
te remmen, waardoor schadedrempels 
in suikerbieten pas later worden  
overschreden. Bij diverse proeven in 
binnen- en buitenland bleken de aan-
tallen bladluizen vanaf het begin van 
het seizoen veel lager in behande-
lingen, waarbij één tot enkele dagen 
voor het zaaien van de suikerbieten 
gerst was gezaaid dan bij suikerbieten 
op kale grond (antistuifdek gerst). De 
gerst (60 kg/ha) kan gezaaid worden 
middels een gewone zaaimachine voor 
granen of breedwerpig met een kunst-
meststrooier, voordat een teler een 
zaaibedbereiding voor suikerbieten 
uitvoert. Het is belangrijk de gerst 
tijdig - voordat deze 15 cm lange  

bladeren heeft - te bestrijden met  
een grassenmiddel. Later bestrijden 
leidt tot concurrentie tussen gerst en 
suikerbieten, wat negatieve gevolgen 
heeft voor de suikeropbrengst.

Vitalere planten
In het project is ook onderzoek ge-
daan naar het verhogen van de  
vitaliteit van suikerbieten door het 
gebruik van diverse meststoffen om 
de ontwikkeling te bevorderen. Het is 
namelijk bekend dat bladluizen op 
jonge suikerbieten bij dezelfde om-
standigheden sneller ontwikkelen dan 
op oudere planten. Het is daarom in 
het kader van beheersing van verge-
lingsziekte interessant om onderzoek 
te doen naar mogelijkheden om de 
beginontwikkeling van suikerbieten te 
stimuleren. In de proefvelden bleken 
de onderzochte meststoffen geen 
positief effect te hebben op de be-
ginontwikkeling van de suikerbiet  
en ook geen effect op de bladluizen.

Onderzoek gaat door
Meer informatie over deze onderzoe-
ken is te zien in twee video’s, zie de 
onderste twee QR-codes op pagina 17. 
Beide PPS-projecten stoppen in 2023. 
Toch blijft IRS verder onderzoek doen 
naar de reductie van middelen, mid-
dels de inzet van een antistuifdek 
gerst en andere teeltsystemen, om  

te zien of telers voor de beheersing 
van vergelingsziekte minder afhanke-
lijk kunnen worden van de chemische 
insecticiden.

Mede mogelijk gemaakt
De PPS ‘FAB+: integratie van natuur-
lijke plaagbestrijding en doeltreffende 
diversificatie in plantaardige pro-
ductiesystemen’ is mede mogelijk 
gemaakt door de Topsector Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen en Agri & Food. 
De PPS ‘Virus- en vectorbeheersing  
in pootgoed’ is mede mogelijk ge-
maakt door de Topsector Tuinbouw  
& Uitgangsmaterialen.

Elma Raaijmakers (specialist  
ziekten en plagen), Suzanne Gunter 
(specialist alternatieve teeltsystemen) 
en Klaas van Rozen (Entomoloog,  
WUR Lelystad)

Bankierplanten in akkerranden 

en/of spuitsporen zorgden er 

niet voor dat natuurlijke 

vijanden eerder in suikerbieten 

aanwezig waren

De larve van een gaasvlieg eet wel 140 

bladluizen totdat deze verpopt en is daarmee in 

de bietenteelt een belangrijke natuurlijke vijand
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overigens geen effect op de opbrengst.
Voor dierlijke mest is het vanuit prak-
tisch oogpunt beter om kort voor het 
zaaien te bemesten. Zeker ook, omdat 
de omzetting uit organisch gebonden 
stikstof meer tijd kost.

Stikstofbalans
Door een stikstofbalans te maken 
wordt rekening gehouden met de 
verschillende aanvoerposten en is 
een nauwkeurig advies te verkrijgen. 
Omdat deze posten sterk variëren,  
is het verstandig om de balans voor
ieder perceel op te maken. Aan de 
basis van de balans staat de hoe-
veelheid minerale stikstof die na de 
winter achtergebleven is. Gedurende 
het groeiseizoen komt stikstof be-
schikbaar door mineralisatie. Historie, 
textuur en structuur van de grond 
beïnvloeden dit. Bij regelmatig ge-
bruik van dierlijke mest wordt gedu-
rende langere tijd stikstof omgezet 
uit eerder toegepaste mest. Ook uit 
een groenbemester of gewasresten
komt stikstof beschikbaar. De be-
mesting moet voor deze posten 
worden gecorrigeerd. In de stik-
stofapplicatie kan dit stapsgewijs 
ingevuld worden.

Efficiënt inzetten
De efficiëntie van bemesting is af-
hankelijk van het type meststof, de 
timing, de dosering en van de plaat-
sing. Dat met het plaatsen van stik-
stof in de grond, vlakbij het zaad,  
kan worden volstaan met een lagere 

gift, werd al in eerder onderzoek aan-
getoond. Door kalkammonsalpeter 
schuin onder de zaaivoor weg te leg-
gen, bleek een reductie van 15 tot 
30 procent ten opzichte van het ad-
vies mogelijk. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in omliggende landen werd 
dit effect gezien. In het afgelopen jaar
is dit onderzoek door IRS weer opge-
pakt met verschillende meststoffen, 
tijdstippen en technieken. Dit jaar
wordt dit onderzoek voortgezet.

Slim bemesten
Doordat de prijzen voor kunstmest-
stikstof nog steeds op een hoog ni-
veau liggen, is het zinvol om kritisch 
naar de stikstofgift te kijken. Die hoge 
prijzen betekenen dat er ruimte is om 
de gift te verlagen zonder dat dit het 
saldo nadelig beïnvloedt. Zeker bij een 
hoge adviesgift heeft een verlaging 
van de bemesting met enkele tiental-
len kilo’s per hectare weinig gevolgen 
voor de financiële opbrengst, terwijl 
de kosten lager zijn. Uit een analyse 
van de stikstofproefvelden van het 
IRS in de laatste vijftien jaar blijkt  
er gemiddeld geen effect op de op-
brengst te zijn bij een gift tussen 100 
en 150 kg stikstof per hectare. Bij een 
verdere verlaging reageren bieten op 
zandgrond sterker dan op kleigrond. 
Het bovenstaande kan, naast de ei-
gen ervaring, worden meegenomen 
bij de bemestingsplannen voor 2023.

André van Valen
specialist bemesting

De opnamecurve laat goed zien dat het gewas pas vanaf juni veel stikstof vraagt. 

De totale opname ligt op ongeveer 220 kg stikstof per hectare. Een deel daarvan 

komt beschikbaar via mineralisatie.

De applicatie stikstofbemesting 

berekent de aanvullende behoefte 

van suikerbieten aan stikstof om 

een optimaal teeltresultaat te 

behalen: scan de QR-code of ga 

naar www.irs.nl/stikstofbemesting

Scan de QR-code en bekijk een 

video over het IRS-onderzoek  

naar het stimuleren van natuurlijke 

vijanden, zodat deze ook al vroeger 

in het seizoen een rol kunnen spelen 

in de beheersing van bladluizen

Scan de QR-code en bekijk een 

video over het IRS-onderzoek naar 

de reductie van insecticiden voor 

de beheersing van bladluizen en 

vergelingsziekte
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