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Schimmelbestrijding in suikerbieten 
In meerdere gebieden zijn de eerste waarschuwingen afgegeven door het IRS. Door de gevallen 
neerslag ontwikkelt er nieuw blad en daarom is het verstandig uw bietenpercelen te controleren op 
de aanwezigheid van bladschimmels en eventueel een bespuiting uit te voeren.  
Hieronder de “Big 5” welke vaak in de percelen voorkomen: 
 
 
 
 
 
 
 
 Cercospora                Ramularia            Roest          Stemphylium      Meeldauw 

 
Restistentiemanagement 
Vanwege mogelijke resistentie tegen Cercospora mogen strobilurines bij meer dan 1 toepassing per 
teeltseizoen, maximaal 50% van het aantal bespuitingen worden ingezet. Indien Cercospora de 
belangrijkste ziekte is die voorkomt in uw perceel, mogen middelen op basis van strobilurines, dit zijn 
bijvoorbeeld Retengo Plust en Sphere, 1 keer per teeltseizoen worden ingezet. 
 
1e bespuiting: 1 ltr/ha Retengo Plust   (vt 28 dgn – 75% DRT) 
2e bespuiting: 1 ltr/ha Opus Team  (vt 46 dgn – 90% DRT)  Niet in voederbieten!! 
3e bespuiting: 0,35 ltr/ha Sphere  (vt 21 dgn – 75% DRT)  of 

0,5 ltr/ha Borgi    (vt 28 dgn – 75% DRT)   
    

Gebruikers van luchtondersteuning/Wingssprayer/Wave kunnen de laatste bespuiting ook kiezen 
voor 1 ltr/ha Spyrale. Vanwege de extra werkzame stof fenpropidin is dit middel sterker op 
Cercospora. 95% driftreductie vereist. 
 
Voeg aan de bespuitingen 0,3 ltr/ha Kantor toe voor meer opname en duurwerking van de fungiciden. 

 
Bladvoeding 
Op veel percelen komt mangaan- en/ of magnesiumgebrek voor. Bij de bespuiting tegen de 
bladschimmels kan er een bladmeststof mee gespoten worden. Naast mangaan en magnesium zijn 
ook borium en zwavel belangrijk voor de biet. 
Een tekort aan borium veroorzaakt hartrot. Het boriumgehalte op veel gronden is vaak te laag. Als de 
voorraad onvoldoende is, dan is een extra boriumbemesting aan te raden. 
Onderstaande bladmeststoffen kunnen toegevoegd worden aan de fungicide bespuiting: 

   10 - 20 ltr/ha N+ (N)     +  ± €2,00/ltr 
   12,5 kg/ha EPSO Microtop (Mg + S + Mn + B)        of  ± €0,55/kg 
   2 - 3 ltr/ha Hu-man (Mn + Mg + S + Ca)     ± €8,50/ltr 

 
 Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk  
 advies. 
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