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HOU 'M IN DE GATEN!
Naam: groene perzikbladluis (Myzus persicae)
Signalement: groen tot lichtbruine kleur,
ongeveer 2 mm groot

ONVOORSPELBAAR SEIZOEN OP KOMST
Hoe groot zullen de problemen met insecten komend seizoen worden? ,,Niemand weet het, maar telers
zullen zich er wel goed op voor moeten bereiden'', zeggen Sjors Leermakers en Harm Groeneweg van Bayer.
De Crop Advisors zetten daarom alle schadelijke insecten nog eens op een rij en geven daarbij ook de
risico's aan. ,,Vooral het bietenvergelingsvirus en bietenkever kunnen grote schade veroorzaken in bieten.''
Het verbod op zaadbehandeling met neonicotinoïden
zet de bietenteelt flink op z'n kop. Plagen die de afgelopen 25 jaar niet of nauwelijks meer voorkwamen,
kunnen komend seizoen zomaar weer de kop opsteken.
,,Om helder te krijgen met welke plagen we destijds te
maken hadden en hoe heftig die soms waren, hebben
we ons weer moeten verdiepen in onderzoeken en
adviezen uit de jaren '80 en begin jaren '90'', vertelt
Harm Groeneweg, die destijds veel onderzoeksprojecten
in bieten begeleidde. Ter illustratie laat hij wat oude
proefresultaten zien met verschillende zaadbehandelingsmiddelen. Wat meteen opvalt zijn de enorme verschillen tussen behandelde en onbehandelde objecten.
Zo valt in een jaar met veel bietenkevers de opkomst
in een object met onbehandeld zaad terug naar 34.000
planten. Op een ander onbehandeld proefperceel met
veel springstaarten blijven er slechts 15.000 planten
over. Soortgelijke schades zijn er ook gerapporteerd bij
emelten, ritnaalden en miljoenpoten. ,,We weten natuurlijk niet hoe al deze beestjes zich de afgelopen decennia
ontwikkeld hebben, maar we moeten er
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vanuit gaan dat ze niet weg zijn'', zo stelt bietenspecialist Sjors Leermakers. In gebieden waar bodeminsecten
verwacht kunnen worden doen bietentelers er wat hem
betreft goed aan om behandeld pillenzaad te gebruiken
tegen ondergrondse insecten. Daarna is het zaak om
bovengrondse plaaginsecten nauwlettend in de gaten
te houden. En dat betekent concreet: van begin april
tot half juli wekelijks controleren op alle bladinsecten
en - waar nodig - op tijd ingrijpen met een insecticide.

Bietenvergelingsvirus en bietenkever
Hoewel Leermakers het lastig vindt om een rangorde
aan te geven - 'niemand weet welke plaag daadwerkelijk
opgang gaat maken' - durft hij het bietenvergelingsvirus
(door luizen) en het bietenkevertje toch wel bovenaan
het gevarenlijstje te zetten. ,,Bietenvergelingvirus vormt
een groot gevaar voor de bietenteelt. Luizen - en dan met
name de groene perzikluis - kunnen dit virus razendsnel verspreiden over het veld, waardoor in korte tijd
veel planten besmet raken. De opbrengst kan daardoor
gemakkelijk met tientallen procenten kelderen, zeker
wanneer er vroeg gezaaid is'', zo weet de Crop Advisor.
Omdat streng winterweer is uitgebleven kunnen de
luizen wel eens vroeg aanwezig zijn, temeer er afgelopen
najaar nog heel veel luizen in de gewassen zijn gevonden.
,,De noodzaak om de gewassen vroeg te monitoren is
dus zeker groot'', aldus Leermakers. Als schadedrempel
(voor de periode van 1 mei tot 15 juni) geldt: maximaal
2 luizen per 10 planten. ,,Vind je er meer, dan is het
raadzaam om te spuiten, bijvoorbeeld met 0,15 l/ha
Bariard of 0,15 l/ha Calypso.''
Bietenkevers komen vooral voor op de wat zwaardere

Locatie: te vinden aan de onderkant van
het bietenblad
Gevaar: belangrijkste veroorzaker van
bietenvergelingsvirus in suikerbieten
Tijdstip controle: vanaf begin april.

kleigronden. Hoewel het grootste gevaar ondergrondse
vraatschade aan wortels en kiemplant betreft, kan dit
insect ook bovengronds flinke aanrichten aan bladeren
en stengels. ,,Zodra de temperatuur boven 15 °C komt,
gaan de kevers vliegen en kunnen ze zich massaal over
het bietenperceel verspreiden. Het is daarom belangrijk
om die vluchten in de gaten te houden en zo nodig een
bespuiting uit te voeren'', zo waarschuwt Leermakers.
Ter bestrijding van bietenkever kunnen onder andere
de middelen Bariard (0,15 l/ha), Calypso (0,15 l/ha)
of Decis (0,3 l/ha) worden ingezet. Belangrijk hierbij is
om de kevers goed te raken. Het beste lukt dat door de
bestrijding in de avond uit te voeren.
Op pagina 4 en 5 van deze Koerier zijn alle belangrijke plaaginsecten in bieten afgebeeld en beschreven. De pagina's zijn
als poster uitneembaar. Hang 'm op in uw kantoor of kantine!
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SCHADELIJKE INSECTEN IN SUI KER BIET

blad, later ook oranje-geel tot bruin.
Herkenning: eerst enkel geelkleurend
uitbreiden.
Ziekte kan zich over het hele veld
Tijdstip controle: vanaf eind juni

vergelingsvirus. Overleeft op
Belangrijkste overbrenger van het
(o.a. melde, muur en kruiskruid).
koolsoorten, onkruidbieten en onkruiden
en onkruiden.
Haalt virus uit bietenkuilen, bietenopslag
ca. 2 mm grote luizen, te vinden
Herkenning: groen tot lichtbruine,
aan de onderkant van het blad.
Tijdstip controle: vanaf april

de gewone huisvlieg. Afgezette,
Herkenning: bietenvlieg lijkt op
liggen strak naast elkaar aan
cilindervormige eieren (3 - 10 stuks)
larven zijn vuilwit.
onderkant van het blad. Uitgekomen
Tijdstip controle: vanaf mei

aan
en onregelmatige, langgerekte vraat
Veroorzaken vreterij aan het zaad
niet of sterk vervormd boven.
de kiemwortel. Bietenplantjes komen
vooral
groot en crème-wit van kleur. Komen
Herkenning: larven zijn 2 tot 3 mm
name in Zuid-Limburg.
voor op humusrijke percelen, met
Tijdstip controle: rond opkomst

stengel,
verkleurde gaatjes in de wortel of
Veroorzaakt kleine, ronde zwart
vaak weg in het kiembladstadium.
later ook in het blad. Planten vallen
op klei- en lössgrond (niet op zandgrond).
Bietenkever geeft vooral schade

waardoor planten langzaam
Veroorzaakt zuigschade aan bieten
mate vergelingsvirus over.
wegkwijnen. Brengt slechts in beperkte

resten van
- 1,5 mm). Vaak vroeg te vinden op
Herkenning: zeer klein kevertje (1
maar ook op onkruiden (o.a. melganzenvoet).
bieten (koppen, wortels) of gewasresten,

blad ('kroezen'), vooral in de hartbladeren.
Herkenning: gedrongen en gekruld
zwarte luizen.
Aan de onderkant van het blad zitten

Tijdstip controle: rond opkomst.

Tijdstip controle: vanaf half mei

EMELTEN

SPRINGSTAARTEN

BIETENVLIEG
door het blad. Later
Larven (maden) maken mineergangen
delen van het blad bruin en dor.
drogen deze gangen uit en worden

BIETENKEVER

ZWARTE BONENLUIS

GROENE PERZIKLUIS

VERGELINGSZIEKTE
het bietenvergelingsvirus overdragen.
Wordt veroorzaakt door luizen die
BMYV (zwak vergelingsvirus)
Er zijn drie soorten: BYV (sterk vergelingsvirus),
blad.
drie zorgen voor vergeling van het
en BChV (bietenchlorosevirus). Alle

Vreten aan wortelhals, bladeren en
Blad
stengels van jonge bietenplantjes.
wordt soms meegetrokken in de grond.
Herkenning: 1 - 4 cm lange, pootloze
larven van de langpootmug. Komen
vooral voor op (gescheurd) grasland.
Tijdstip controle: rond opkomst

WORTELDUIZENDPOTEN

MILJOENPOTEN
Vreten aan zaad en wortels tot aan
het 2- tot 4-bladstadium. De schade
van
is meestal klein, met uitzondering
kleefaarde-percelen in Zuid-Limburg.
Daar kan de schade ernstig zijn.
cm
Herkenning: doorzichtig, 1 - 1,5
lang en heeft twee paar poten per
segment (duizendpoot heeft één paar

Veroorzaken langgerekte vraatplekken
op de wortels. Planten komen daardoor
aan
niet op of kunnen wegvallen tot
het 6- tot 8-bladstadium.
Herkenning: 5 - 7 mm lang, helder
op
crème-wit van kleur. Meest actief
klei- en lössgronden met een losse
structuur (niet op zandgrond).

poten per segment).

Tijdstip controle: rond opkomst

AARDVLOOIEN
Larven vreten kleine gaatjes in kiembladeren en in de eerste echte bladeren
die
van de plant. De schade (die lijkt op
groot.
van springstaarten) is meestal niet
Herkenning: kleine (1-2 mm),
glanzende, springende kevertjes
(vlooien). Vooral te vinden langs perceelsranden. Aardvlooien komen voornamelijk
voor op zand- en dalgronden.
Tijdstip controle: rond opkomst

Tijdstip controle: rond opkomst

DSE TOEPASSING (BLADBESPUITING)

INSECTICIDEN VOOR BOVENGRON
Groene perzikluis*
(vergelingsvirus)

Zwarte

Bietenkever

bonenluis *

(bovengronds)

Bietenvlieg

Aardvlo

Trips

Springstaart
(bovengronds)

Bariard/

RITNAALDEN
Bijten de wortels van jonge
(kiem)planten door. Hierdoor
verwelken planten en gaan ze dood.
Larven veroorzaken vooral
schade vanaf tweede jaar na
scheuren van grasland.
Herkenning: ca. 2 cm lange,
oranjekleurige larven van de kniptor.
Tijdstip controle: rond opkomst

RUPSEN

TRIPSEN

Veroorzaken onregelmatige vraatgaten
in de bladeren (vaak tussen de nerven).
Soms is er spinsel zichtbaar aan de
onderkant van het blad.

Veroorzaken vergroeiingen, met
en
name bij jonge plantjes. Bladpunt
bladrand buigen naar beneden om.
Blad wordt dik en bros; onderkant
krijgt een zilverachtige kleur.

Herkenning: rupsen van de gamma-uil
- een nachtvlinder - veroorzaken de
zijn
meest schade in bieten. De rupsen
grijs-groen met overlangs een lichte
streep en ca. 4 cm lang.

Herkenning: zeer klein en dun
insect (ca. 1 mm). Verschuilt zich
diep in de plant. Trips komt
alleen voor op kleigrond.

Tijdstip controle: vanaf april

Tijdstip controle: vanaf april

WANTSEN
Veroorzaken veel kleine gaatjes
in het blad. Hierdoor vergelen bladtoppen en raken bladeren misvormd.
Bij jonge planten kan meerkoppigheid ontstaan.
Herkenning: wantsen hebben een
kenmerkend driehoekje op de rug.
in
Schade blijft doorgaans klein (meestal
de buurt van heggen, singels of bomen).

SCHILDPADTORREN

Calypso

Vreten aan jonge bietenplantjes,
meestal beginnend aan de onderkant
van het blad. Schade is vaak gering.

Batavia

Herkenning: platte torretjes
met het uiterlijk van een schildpad.
De larven zijn lichtgroen en hebben
een harig uiterlijk.
Tijdstip controle: vanaf april

DecisEC

* pyrethroïden resistentie bekend?

Dan verminderde werking Decis EC

Tijdstip controle: vanaf april

Meld u aan voor onze nieuwbrief via agro.bayer.nl/nieuwsbrief. Of volg ons op Twitter, Facebook en Youtube: BayercropNL.

mogelijk

Groen = goede werking
Geel = nevenwerking
Wit = geen werking of niet bekend

'NIEUWSGIERIG NAAR NIEUWE MANIER VAN ONKRUID BESTRIJDEN'
Hans Thur in Genderen (N-Br.) behoort tot de kleine groep bietentelers die komend seizoen gaat
werken met het nieuwe teeltsysteem Conviso® Smart/One. Op het daarvoor geselecteerde perceel
hoopt hij vooral van de massaal aanwezige wilde bieten af te komen. Maar hij is ook gewoon
nieuwsgierig naar deze nieuwe manier van onkruid bestrijden. ,,Mocht het de komende jaren
een vlucht nemen, dan heb ik er al wat ervaring mee.''
Hij heeft geen boerderij, geen machines en ook geen
personeel. En toch is Hans Thur op en top akkerbouwer. ,,De beste benaming is misschien wel management-boer. Al het regel- en kantoorwerk doe ik zelf
en ook alle teelttechnische beslissingen liggen bij mij.
Maar het feitelijke werk op de akkers besteed ik
allemaal uit. Ik zit dus nooit op een trekker of rooier;
de enige machines die ik heb zie je hier'', zegt hij,
wijzend op het rijtje miniaturen die in zijn kantoor
staan opgesteld.
Thur heeft zijn grond - in totaal zo'n 150 hectare op drie locaties in Noord-Brabant (Veghel, Schijndel,
Boxtel) en één in Gelderland (Groesbeek) liggen.
Voor het veldwerk heeft hij langlopende, vaste
afspraken met loonbedrijven in de streek. ,,Zij weten
heel goed hoe ik werk en welke zaken ik binnen
de teelten belangrijk vind. Wederzijds vertrouwen
is daarbij essentieel, anders kun je niet op deze
manier werken'', zo stelt de akkerbouwer.
Door het uitbesteden van het landwerk, blijft er
volgens Thur veel meer tijd over voor zaken als
gewasinspecties en het specifieker en gerichter uitvoeren van teeltmaatregelen. Ook is er meer ruimte
voor verdieping in het vak. Zo pluist hij voor elke
teelt nauwkeurig de optimale gewasbescherming uit
en spart hij daarover met een aantal vaste adviseurs.
De loonbedrijven krijgen vervolgens een zo compleet
mogelijke spuitopdracht, waarin zaken als middel,
dosering, spuittijdstip, doppentype en hoeveelheid
water precies beschreven staan.

Nieuwe manier van onkruid bestrijden
Voor komend seizoen staat er een compleet nieuwe
manier van onkruid bestrijden op stapel: Thur gaat
samen met loonbedrijf Kasteel in Meeuwen aan de
slag met Conviso Smart. Bij deze technologie is het
bietenzaad tolerant gemaakt voor herbiciden uit de
categorie ALS-remmers. Dit zijn zeer breedwerkende
onkruidbestrijders, die normaal gesproken (zeer)

schadelijk zijn voor bieten. Door de ingebouwde
tolerantie kunnen deze middelen echter zonder
problemen worden toegepast. Conviso Smart vormt
een vaste combinatie met het herbicide Coviso One.
Dit middel bevat twee werkzame stoffen die samen
een zeer brede werking hebben op breedbladige
en grasachtige onkruiden. Daarnaast heeft het ook
een goede nevenwerking op wortelonkruiden
en aardappelopslag.
De bedoeling is om dit jaar zeven hectare Conviso
Smart- bieten te telen. Thur heeft hiervoor een perceel gereserveerd waarop veel onkruiden en vooral
veel wilde bieten voorkomen. Hij vertelt: ,,Een jaar
of vijftien geleden hadden we een zeer koud voorjaar, waardoor heel veel bieten in deze streek zijn
gaan schieten. Niet iedere teler is toen even secuur
geweest met het verwijderen van die schieters, waardoor we nu al jaren met wilde bieten te maken hebben. Hoewel we er regelmatig met Roundup bovenop
zaten, blijven die bieten maar komen en worden de
problemen alsmaar groter.'' Door toepassing van
Conviso Smart/One hoopt Thur de wilde bieten uit te
kunnen roeien en tegelijk ook een aantal hardnekkige
grassen en wortelonkruiden de nek om te draaien. Of
alleen Conviso One daarvoor genoeg is, zal nog moeten blijken. ,,Waarschijnlijk gaan we ook een aantal
middelen bijmengen, waardoor de mix nog breder en
sterker wordt. Hiervoor krijgen we onder meer begeleiding van IRS en Suiker Unie en kijken ook KWS
en Bayer over de schouder mee. Uiteraard zijn deze
partijen ook heel benieuwd is hoe deze technologie in
de praktijk uitpakt.''

'Ik zie wel perspectief'
Hoewel het 'avontuur' nog moet beginnen en er nog
'nul ervaring' is, ziet Thur zeker perspectief voor de
Conviso-technologie. ,,De onkruidbestrijding in bieten
wordt er hoe dan ook gemakkelijker door. Met twee
keer spuiten ben je - als het goed is - alle onkruiden

Hans Thur is directeur/eigenaar van akkerbouwbedrijf Thur Agro
in Genderen (N-Br.). Op ca. 150 hectare, verspreid over vier
locaties in Noord-Brabant, teelt hij consumptie-aardappelen,
suikerbieten, uien en maïs. Ook beheert hij een aantal hectares
grasland en natuurgebied. Thur heeft geen machines en geen
personeel; alle werkzaamheden worden door loonwerkers
uitgevoerd.

kwijt. Welke teler zou dat nou niet willen? Daarnaast
moeten we er ook rekening mee houden dat er de
komende jaren steeds meer middelen verdwijnen voor
debietenteelt. Met Conviso Smart hebben we dan in
ieder geval een mooi alternatief achter de hand.''
Het feit dat de financiële opbrengst van Conviso-zaad
op dit moment nog zo'n 10 procent lager ligt dan dat
van regulier bietenzaad, neemt Thur maar even voor
lief. ,,Als ik via deze methode de wilde bieten kwijt
raak, dan is een wat mindere opbrengst van ondergeschikt belang. En mocht de technologie daadwerkelijk doorbreken, dan komen er vanzelf zaden die
kunnen concurreren met het gangbare bietenzaad.''
Hoewel hij nog geen volledig zicht heeft op kosten
van het nieuwe systeem, verwacht de akkerbouwer
dat deze niet veel afwijken van de gangbare bietenteelt. ,,De combinatie van zaad en middel kost ergens
tussen €450 en €500 per hectare. Dat bedrag ben je
ook ongeveer kwijt voor gangbaar bietenzaad en drie
à vier LDS-bespuitingen.''

DE NIEUWE MANIER VAN ONKRUIDBESTRIJDING
CONVISO® SMART

•
		
•
		
•
		

Bietenrassen met tolerantie tegen actieve stoffen
met ALS-werkingsmechanisme
Één ras wordt in 2019 op experimentele basis uitgezet
in de praktijk
Nu nog 10 procent lagere financiële opbrengst dan
reguliere rassen

CONVISO® ONE

• Effectief, breedwerkend herbicide voor ALS-tolerante bieten
• Bevat de actieve stoffen foramsulfuron (FSN) en
		 thiencarbazone-methyl (TCM)
• Bewezen selectief voor bieten met tolerantie
• Twee toepassingen per seizoen volstaan
• CONVISO® ONE vormt een vaste combinatie met CONVISO® SMART
•		Voor een goed resistentiemanagement en het beste resultaat wordt
		 een eenvoudige LDS-toevoeging van gangbare middelen aanbevolen.

'UITSTAANDE MELDE
VERBAZINGWEKKEND GOED OPGERUIMD'
Wiel Ploemen (rechts) heeft

Als er iemand is die heel goed weet hoe
melden eruit zien, dan is het Wiel Ploemen
uit Nijswiller (Lb.). In 2016 en 2017 kreeg hij
te kampen met een forse veronkruiding
door uitstaande melde. De oorzaak ligt
vermoedelijk in massaal opgekomen
onkruidzaad, dat met een vracht mest uit
België is meegekomen. ,,Heel vervelend,
te meer we daar de komende jaren nog
niet vanaf zijn'', zegt hij. Om te voorkomen
dat de bietenpercelen weer zwaar zouden
vervuilen, werd de onkruidbestrijding het
afgelopen seizoen extra strak aangepakt.
,,Het leek wel of we die melden bewust gezaaid hadden, zo ontzettend veel planten stonden er tussen de
bieten. Van veraf was het één groene mat van onkruiden.'' Wiel Ploemen beschrijft hoe een deel van zijn
bietenpercelen in 2016 en 2017 werd overwoekerd
door uitstaande melde. Vooral in seizoen 2017 was de
schade aanzienlijk. ,,In dat jaar kwam bijna iedereen
boven de 100 ton bieten per hectare uit, terwijl we
hier bleven steken op amper 80 ton. Dat was toch wel
een flinke tegenvaller'', zo weet de akkerbouwer nog
goed. Adviseur Dennis America van Agrea, die ook bij
het gesprek aanwezig is, vult aan dat de late vorstperiode in dat jaar de zaak ook geen goed heeft gedaan.
,,Veel bietenpercelen in dit gebied hebben toen een
flinke terugslag gekregen, waardoor het gewas langer
dan normaal open bleef. Met name de melden hebben daar toen heel goed van kunnen profiteren.''

Onkruidbestrijding stak aangepakt
Om herhaling van het 'horrorjaar' 2017 te voorkomen, werd de onkruidbestrijding het afgelopen
seizoen extra vroeg en extra nauwkeurig aangepakt.
Dit begon met een voor-opkomstbespuiting met
Centium® en Goltix® SC om respectievelijk hondspeterselie en melde alvast een flinke eerste tik te
geven. Daarna volgde al vrij snel (op 27 april) een
eerste na-opkomstbespuiting met 0,6 l/ha Betanal
maxxPro. ,,We hebben de dosering bewust aan de
lagere kant gehouden omdat pas driekwart van de
bietenplantjes in het kiembladstadium was. We
wilden de bieten hoe dan ook aan de groei houden'',
zo motiveert de adviseur. Na iets meer dan een week
(op 4 mei) werd opnieuw gespoten met Betanal
maxxPro (0,7 l/ha) + 1 l/ha Goltix SC. Hoewel het
overgrote deel van de onkruiden prima werd bestreden, richtten de uitstaande melden zich telkens weer
op en werden ze alsmaar groter. ,,We zagen dat ze
wel wat verschroeiden en het even moeilijk hadden, maar kapot gingen ze gewoon niet'', zo weet
America nog goed. Om te voorkomen dat deze taaie
onkruiden nog groter zouden worden - waardoor ze
amper meer te bestrijden zijn - werd in overleg met
Sjors Leermakers van Bayer gekozen voor een snelle
herbespuiting (op 11 mei). Omdat de bietenplantjes
toen nog niet in het 2-bladstadium waren - en een
volle dosering Betanal maxxPro dan nog riskant is werd er een brede mix toegepast met Dual Gold®,
Goltix® SC en Betanal maxxPro (alle 1 l/ha). Om die
mix nog wat extra kracht mee te geven werd ook 0,25
l/ha Betanal Power toegevoegd. Dit middel bevat net
als Betanal maxxPro de werkzame stoffen fenmedifam en desmedifam, maar mist de activator lenacil.
,,Lenacil geeft de werkzame stoffen een extra boost,
wat normaal gesproken zeer welkom is. Maar in dit
geval wilden we liever een wat zachter middel, waardoor de bietenplantjes zo min mogelijk gepest zouden
worden'', zo legt America uit. Na deze derde bespuiting volgende een week later (op 18 mei) nog een
vierde bespuiting met 1,25 l/ha Betanal maxxPro en
wederom 0,25 l/ha Betanal Power en nog een laatste

een akkerbouw- en vleesveebedrijf in Nijswiller (Lb.).
Op een areaal van 45 hectare
verbouwt hij suikerbieten,
wintertarwe en snijmaïs.
Dennis America is adviseur
akkerbouw & loonwerk
bij Agrea.

bespuiting (op 4 juni) met Betanal maxxPro, Goltix
SC en Dual Gold (3 x 0,75 l/ha).

Resultaat verrassend goed
Het resultaat van deze 'straffe' aanpak bleek verrassend goed. Alle uitstaande melde werd volledig opgeruimd. ,,Na twee seizoenen met heel veel onkruid was
ik oprecht verbaasd dat het perceel zó schoon was. Ik
heb amper meer een melde kunnen vinden'', zo verwoordt Ploemen zijn enthousiasme. Volgens adviseur
America heeft behalve de uitgekiende middelenmix
ook het weer en het spuittijdstip meegeholpen aan het
goede resultaat. ,,Vooral die derde bespuiting, die op

een vroege ochtend onder perfecte omstandigheden
is uitgevoerd, is een voltreffer geweest. Die ervaring
neem ik zeker mee naar het komende seizoen.'' Ook
de uiteindelijke opbrengst was met 70 ton/ha (vroege
levering met 18,7% suiker) zonder meer goed. Het
feit dat de kosten zo'n €75 per hectare hoger lagen
dan normaal, neemt Ploemen voor lief. ,,Als ik in de
toekomst ook bieten wil blijven telen, dan zullen we
hoe dan ook die melden onder controle moeten
houden. Als dat op deze manier kan, dan graag!''
Centium® is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection
Dual Gold® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta
Goltix® SC is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA

'WE KUNNEN BETANAL GEWOON NIET MISSEN'
Bietenteler Evert Topper uit Kropswolde (Gr.) gaf onlangs gehoor aan de oproep van de Europese vereniging
van bietentelers (CIBE) om een brief te schrijven aan de Europese Commissie waarin wordt gepleit voor het
behoud van onmisbare herbiciden in de bietenteelt. Met name het mogelijke verbod op fenmedifam en
desmedifam (o.a. in Betanal Maxxpro) is hem in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Wij kunnen deze middelen
gewoon niet missen'', vindt hij.Topper stuurde onderstaande brief aan Klaus Berend,
dossierhouder in Brussel voor de Europese Commissie:

Aan de heer Klaus Berend,
allen. Of beter
de toelating voor Betanal dreigt te verv
,,In het blad Cosun Magazine las ik dat
Deze werkzame
e stoffen desmedifam en fenmedifam.
omschreven: middelen met de werkzam
erbietenteelt.
aat van de onkruidbestrijding in de suik
stoffen zijn, mijn inziens, de ruggengr
rende werking
op deze stoffen wordt de hormoonversto
Als reden voor het mogelijke verbod
lopige criteria.
dat deze uitkomst gebaseerd is op voor
aangedragen. Ik heb echter begrepen
wel ik deze
het geval te zijn, zo schrijft Cosun. Hoe
Bij de definitieve criteria lijkt dit niet
en voor de
het belang van beide werkzame stoff
situatie niet kan beoordelen, wil ik wel
de Betanalvoren schuiven. Op dit moment zijn
bietenteelt nog een keer duidelijk naar
grotere inzet
zonder deze werkzame stoffen een veel
producten onmisbaar voor ons. Er zal
In de praktijk
bietenpercelen onkruidvrij te houden.
gevraagd worden van boeren om het
De kostprijs
hanisch en handmatig moeten doen.
zal dat betekenen dat we veel meer mec
duur!
stijgt dan enorm. Dit is eenvoudig te
en op emotionele
uk dat veel middelen verboden word
Als voedselproducent heb ik nu de indr
erg jammer als
appelijk aangetoonde feiten. Het zou
gronden en niet op basis van wetensch
hierdoor middelen verdwijnen.
stoffen, dan
ondheid in het gedrang komt door deze
Voor alle duidelijkheid: als de volksgez
en tegelijk.
en - en dan graag in alle Europese land
moeten ze uit de markt gehaald word
nschap en niet op basis van emoties.
Maar doe het dan wel op basis van wete
Graag verneem ik van U een reactie,
Met vriendelijke groet,
E. Topper
nd.

er geen reactie ontvangen van dhr. Bere

Naschrift: Evert Topper heeft tot dusv

Bayer is een van de bedrijven die de actieve stoffen desmedifam en fenmedifam op de markt brengt.
Een gezamenlijke werkgroep beijvert zich om beide stoffen voor de praktijk te behouden.

SCHADELIJKE INSECTEN

VERGELINGSZIEKTE

GROENE PERZIKLUIS

Wordt veroorzaakt door luizen die het bietenvergelingsvirus overdragen.
Er zijn drie soorten: BYV (sterk vergelingsvirus), BMYV (zwak vergelingsvirus)
en BChV (bietenchlorosevirus). Alle drie zorgen voor vergeling van het blad.

Belangrijkste overbrenger van het vergelingsvirus. Overleeft op
koolsoorten, onkruidbieten en onkruiden (o.a. melde, muur en kruiskruid).
Haalt virus uit bietenkuilen, bietenopslag en onkruiden.

Herkenning: eerst enkel geelkleurend blad, later ook oranje-geel tot bruin.
Ziekte kan zich over het hele veld uitbreiden.

Herkenning: groen tot lichtbruine, ca. 2 mm grote luizen, te vinden
aan de onderkant van het blad.

Tijdstip controle: vanaf eind juni

Tijdstip controle: vanaf april

BIETENVLIEG

SPRINGSTAARTEN

Larven (maden) maken mineergangen door het blad. Later
drogen deze gangen uit en worden delen van het blad bruin en dor.

Veroorzaken vreterij aan het zaad en onregelmatige, langgerekte vraat aan
de kiemwortel. Bietenplantjes komen niet of sterk vervormd boven.

Herkenning: bietenvlieg lijkt op de gewone huisvlieg. Afgezette,
cilindervormige witte eieren (3 - 10 stuks) liggen strak naast elkaar
aan onderkant van het blad. Uitgekomen larven zijn vuilwit.

Herkenning: larven zijn 2 tot 3 mm groot en crème-wit van kleur. Komen vooral
voor op humusrijke percelen, met name in Zuid-Limburg.

Tijdstip controle: vanaf mei

Tijdstip controle: rond opkomst

RITNAALDEN

RUPSEN

TRIPSEN

WANTSEN

Bijten de wortels van jonge
(kiem)planten door. Hierdoor
verwelken planten en gaan ze dood.
Larven veroorzaken vooral
schade vanaf tweede jaar na
scheuren van grasland.

Veroorzaken onregelmatige vraatgaten
in de bladeren (vaak tussen de nerven).
Soms is er spinsel zichtbaar aan de
onderkant van het blad.

Veroorzaken vergroeiingen, met
name bij jonge plantjes. Bladpunt en
bladrand buigen naar beneden om.
Blad wordt dik en bros; onderkant
krijgt een zilverachtige kleur.

Veroorzaken veel kleine gaatjes
in het blad. Hierdoor vergelen bladtoppen en raken bladeren misvormd.
Bij jonge planten kan meerkoppigheid ontstaan.

Herkenning: zeer klein en dun
insect (ca. 1 mm). Verschuilt zich
diep in de plant. Trips komt
alleen voor op kleigrond.

Herkenning: wantsen hebben een
kenmerkend driehoekje op de rug.
Schade blijft doorgaans klein (meestal in
de buurt van heggen, singels of bomen).

Tijdstip controle: vanaf april

Tijdstip controle: vanaf april

Herkenning: ca. 2 cm lange,
oranjekleurige larven van de kniptor.
Tijdstip controle: rond opkomst

Herkenning: rupsen van de gamma-uil
- een nachtvlinder - veroorzaken de
meest schade in bieten. De rupsen zijn
grijs-groen met overlangs een lichte
streep en ca. 4 cm lang.
Tijdstip controle: vanaf april

IN SUIKERBIETEN

ZWARTE BONENLUIS

BIETENKEVER

Veroorzaakt zuigschade aan bieten waardoor planten langzaam
wegkwijnen. Brengt slechts in beperkte mate vergelingsvirus over.

Veroorzaakt kleine, ronde zwart verkleurde gaatjes in de wortel of stengel,
later ook in het blad. Planten vallen vaak weg in het kiembladstadium.
Bietenkever geeft vooral schade op klei- en lössgrond (niet op zandgrond).

Herkenning: gedrongen en gekruld blad ('kroezen'), vooral in de hartbladeren.
Aan de onderkant van het blad zitten zwarte luizen.

Herkenning: zeer klein kevertje (1 - 1,5 mm). Vaak vroeg te vinden op resten van
bieten (koppen, wortels) of gewasresten, maar ook op onkruiden (o.a. melganzenvoet).

Tijdstip controle: vanaf half mei

Tijdstip controle: rond opkomst.

EMELTEN

MILJOENPOTEN

WORTELDUIZENDPOTEN

AARDVLOOIEN

Vreten aan wortelhals, bladeren en
stengels van jonge bietenplantjes. Blad
wordt soms meegetrokken in de grond.

Vreten aan zaad en wortels tot aan
het 2- tot 4-bladstadium. De schade
is meestal klein, met uitzondering van
kleefaarde-percelen in Zuid-Limburg.
Daar kan de schade ernstig zijn.

Veroorzaken langgerekte vraatplekken
op de wortels. Planten komen daardoor
niet op of kunnen wegvallen tot aan
het 6- tot 8-bladstadium.

Larven vreten kleine gaatjes in kiembladeren en in de eerste echte bladeren
van de plant. De schade (die lijkt op die
van springstaarten) is meestal niet groot.

Herkenning: 5 - 7 mm lang, helder
crème-wit van kleur. Meest actief op
klei- en lössgronden met een losse
structuur (niet op zandgrond).

Herkenning: kleine (1-2 mm),
glanzende, springende kevertjes
(vlooien). Vooral te vinden langs perceelsranden. Aardvlooien komen voornamelijk
voor op zand- en dalgronden.

Tijdstip controle: rond opkomst

Tijdstip controle: rond opkomst

Herkenning: 1 - 4 cm lange, pootloze
larven van de langpootmug. Komen
vooral voor op (gescheurd) grasland.
Tijdstip controle: rond opkomst

Herkenning: doorzichtig, 1 - 1,5 cm
lang en heeft twee paar poten per
segment (duizendpoot heeft één paar
poten per segment).
Tijdstip controle: rond opkomst

INSECTICIDEN VOOR BOVENGRONDSE TOEPASSING (BLADBESPUITING)

SCHILDPADTORREN
Vreten aan jonge bietenplantjes,
meestal beginnend aan de onderkant
van het blad. Schade is vaak gering.
Herkenning: platte torretjes
met het uiterlijk van een schildpad.
De larven zijn lichtgroen en hebben
een harig uiterlijk.
Tijdstip controle: vanaf april

Groene perzikluis*

Zwarte

Bietenkever

(vergelingsvirus)

bonenluis *

(bovengronds)

Bietenvlieg

Aardvlo

Trips

Springstaart
(bovengronds)

Bariard/
Calypso

Batavia

DecisEC

* pyrethroïden resistentie bekend? Dan verminderde werking Decis EC mogelijk

Groen = goede werking
Geel = nevenwerking
Wit = geen werking of niet bekend

'ALLE MIDDELEN NODIG
TEGEN BLADSCHIMMELS'
,,Zet middelen op tijd in, gebruik altijd de volle dosering en wissel de beschikbare triazolen maximaal af.''
Dat zijn volgens bietenspecialist Sjors Leermakers van Bayer de belangrijkste 'leefregels' voor 2019 om
bladziekten in bieten te bestrijden. Hij benadrukt dat alle beschikbare middelen hard nodig zijn om ziekten
als Cercospora en Stemphylium onder de duim te houden. ,,Schimmels worden steeds agressiever en
resistentievorming voor strobilurines is op veel plekken een feit. Zeker zo zorgelijk is de verminderde
gevoeligheid (shifting) voor triazolen die zich steeds nadrukkelijker manifesteert. We zullen daarom
heel zuinig moeten zijn op de middelen die we hebben en deze maximaal moeten afwisselen.''

Cercospora: ronde grijze vlekjes (1 - 3 mm) met een donkere

Stempylium: kleine, onregelmatige gele vlekjes verspreid over het

roodpaarse rand, onregelmatig over het blad verspreid. In de

hele blad. Het binnenste van de eerste vlekjes sterft na enige tijd

vlekjes zijn zwarte puntjes te zien (alleen met loep). Eerst worden

af (necrose) tot een bruin weefsel. Zwaar aangetaste bladeren

de buitenste bladeren aangetast, later de binnenste bladeren.

sterven af en op nieuw gevormd blad verschijnen nieuwe vlekjes.

Afgelopen seizoen waren het vooral Cercospora en
roest die de kop opstaken. ,,Na een lange periode van
droogte vielen er in augustus een aantal fikse buien.
In combinatie met het warme weer heeft zich vrij vlot
daarna weer wat jong blad gevormd, dat niet altijd
even goed beschermd is geweest. Dit heeft op een
aantal plaatsen toch nog voor wat schade gezorgd'',
zo blikt Leermakers terug op het afgelopen seizoen.
Hoewel 2018 geen echt bladschimmeljaar was,
benadrukt hij dat de zorgen over de toekomstige
bestrijding ervan er niet minder om zijn geworden.
,,We komen steeds vaker percelen tegen die drie of
vier keer zijn gespoten, maar toch de schimmels niet
onder de duim kunnen houden. Er moet dus meer
gebeuren willen we in de toekomst de bieten tot het
eind toe gezond kunnen houden'', zo stelt hij.

Niet alleen leunen op chemie
Belangrijk is om niet alleen te leunen op chemie.
Gewasresten tijdig inwerken, een gewasrotatie van
minimaal 1-op-4 aanhouden en bietenhopen niet op
toekomstig bietenland neerleggen, zijn bewezen maatregelen om de ziektedruk binnen de perken te houden.
,,Ik weet dat het lastig is om ruimte te maken voor

dit soort maatregelen binnen de bedrijfsvoering. Zo
strookt het inwerken van gewasresten niet echt met
de trend van minimale grondbewerking en is het aanhouden van 1-op-4 bieten alleen maar lastiger geworden nu het bietenareaal fors is gegroeid'', zo beseft de
bietenspecialist. Toch moet er wat hem betreft wel iets
gebeuren op dit vlak, ,,want met alleen chemie ben ik
bang dat we het op den duur niet meer redden...''

Cercospora en Stemphylium
Bij de middelenkeuze tegen bladschimmels kijkt
Leermakers vooral naar de twee belangrijkste ziekten
van dit moment: Cercospora en Stemphylium. ,,Is de
eerste bespuiting van het seizoen vooral bedoeld tegen
Cercospora; dan is Sphere een van de sterkste triazolen tegen deze ziekte. Hierbij is het overigens zinvol
om een uitvloeier toe te voegen, omdat dit een bewezen betere werking geeft en daardoor een financieel
hoger rendement oplevert. Is de startbespuiting vooral
bedoeld tegen Stemphylium; kies dan voor Retengo®
Plust. Dit middel heeft namelijk de beste werking
hiertegen. Bij de tweede bespuiting kunnen deze twee
middelen het beste omgedraaid worden. Voor een
derde en (eventueel) vierde bespuiting kan het beste
weer voor andere middelen worden gekozen, zodat er
maximaal afgewisseld wordt met werkzame stoffen.''
Tot slot drukt Leermakers bietentelers op het hart om
middelen vooral op tijd in te zetten en de volle dosering daarbij aan te houden. ,,Bij bladschimmels is de
eerste klap meer dan een daalder waard. Dus: zodra
je de eerste stipjes ziet, moet je meteen spuiten. Later
worden die stippen vaak wat vage vlekken en wordt
het steeds lastiger om er een ziekte in te herkennen.
Eigenlijk ben je dan al te laat en loop je de rest van
het seizoen achter de feiten aan. Niet alleen kost het
dan opbrengst, maar je moet ook nog eens één of twee
keer vaker spuiten om het niet helemaal uit de hand te
laten lopen.''
Retengo® Plust is een geregistreerd handelsmerk van BASF

'Zet middelen op tijd in,
gebruik altijd de volle dosering en wissel
de beschikbare triazolen maximaal af.'

VOORKOM ONNODIGE BLOOTSTELLING AAN
MIDDELEN BIJ VERWIJDEREN VAN SCHIETERS
Het handmatig verwijderen van schieters is een belangrijke maatregel om onkruidbieten
te voorkomen. Eén schieter kan 4500 levenskrachtige zaden produceren. Uit deze zaden kunnen
zelfs na 10 jaar nog onkruidbieten bovenkomen. In een volgende bietenteelt zijn onkruidbieten
moeilijk te bestrijden en concurreren deze met de gewone bieten. Bovendien vermeerderen
onkruidbieten alle ziekten en plagen van suikerbieten (bron: IRS).
Genoeg redenen dus om schieters in bietenpercelen
op tijd te verwijderen. Meestal gebeurt dit karwei in
de zomermaanden (eind juni - juli - begin augustus).
Tot enkele jaren terug werd er in die periode vrijwel
nooit gespoten tegen bladschimmels. Maar door de
(fors) hogere bladschimmeldruk is het spuittijdstip
de laatste jaren drastisch naar voren gehaald. De
kans dat er handmatig schieters worden verwijderd
in een perceel waar al tegen bladschimmelziekten is
gespoten, is daardoor flink toegenomen. Dat betekent
dat de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen
daardoor ook is verhoogd.
Bij de toelating van middelen tegen bladschimmels
in bieten is er gerekend met een werknemers-blootstelling van 2 uur per dag. Bij het verwijderen van
schieters kan het echter voorkomen dat werknemers
tot 8 uur in het veld bezig zijn. Deze tijdsduur is niet

beoordeeld en het risico is daarmee ook niet bepaald.
De risico's voor werknemers kunnen dus groter zijn
dan nu is meegenomen in de beoordeling. Een bijkomend aspect is dat het verwijderen van schieters
meestal bij goed weer gebeurt, waarbij vaak zomerse
kleding wordt gedragen (met weinig persoonlijke
bescherming).
Om de persoonlijke veiligheid maximaal te waarborgen is het daarom zeer raadzaam om schieters
voorafgaand aan de eerste bespuiting tegen bladschimmels uit te voeren. Lukt dit niet, dan kan er
het beste gewacht worden tot minimaal 14 dagen na
een bespuiting. Moet er binnen twee weken na een
bespuiting tóch wat langer door het gewas gelopen
worden? Draag dan beschermende kleding zoals een
lange broek, bovenkleding met lange mouwen en
handschoenen.

Wanneer er slechts enkele schieters verwijderd
moeten worden of wanneer er een perceelscontrole
wordt uitgevoerd, is de blootstelling zo laag dat er
sprake is van een verwaarloosbaar risico.
Komend seizoen zal er (bij gebruik van het middel
Sphere in suiker- en voederbieten) ook een waarschuwing op het etiket staan. Deze luidt:
Gezondheidseffecten bij het verwijderen van schieters zijn niet
uit te sluiten. Verwijder daarom eventuele schieters in bieten
voor de toepassing, of wacht hiermee minimaal 14 dagen tot na
de toepassing.

'DE OPBRENGSTEN KUNNEN
NOG WEL WAT OMHOOG'
,,Nee, ik heb nooit getwijfeld over dit beroep. Al van jongs af aan zat ik bij mijn opa op de
trekker. Toen wist ik al dat ik later akkerbouwer wilde worden.'' Aan het woord is Bé Panman.
Sinds 2012 vormt hij samen met zijn vader Harm Jan de VOF Panman en beslist hij mee over
het bedrijf. ,,Vooral de afwisseling en vrijheid van het beroep vind ik prachtig. Verder hou ik
erg van techniek; ook daar kun je als akkerbouwer alle kanten mee op.''

Bij aankomst op het bedrijf Panman wordt er
druk gesleuteld en gelast aan een trekker. Het
betreft niet zomaar wat klein onderhoudswerk,
maar een aanpassing waarvoor de trekker flink
'uit elkaar' is gehaald. ,,Ach, het lijkt allemaal
moeilijker dan het in werkelijkheid is. Je moet
er gewoon aan beginnen; veel zaken wijzen zich
dan vanzelf'', zegt Bé terwijl hij zijn werkzaamheden neerlegt voor een gesprek met een kop
koffie. In de kantine - bovenin de nok van
de werkplaats - wijst hij op een paar bouwtekeningen die aan de muur hangen. Het zijn
ontwerpen van een kistenbewaarplaats voor
uien die hij vier jaar geleden grotendeels zelf
heeft uitgedacht. Inmiddels is de bewaarplaats
alweer drie seizoenen in gebruik en bevalt hij
meer dan goed. ,,Wat ik vooral mooi vind is
dat ik mijn eigen stempel erop heb kunnen
drukken. Het is echt mijn schuur'', zegt hij.
Binnenkort kan de jonge akkerbouwer nog
meer zijn stempel op het bedrijf drukken. Zijn
ouders hebben namelijk besloten om in Emmen
te gaan wonen, waardoor Bé zijn intrek in de
boerderij kan nemen. ,,Naar dat moment kijk
ik echt uit. Ik gá dan niet meer naar het bedrijf,
maar ik bén er al. Dat is toch weer een stap
verder naar volledige zelfstandigheid.''

Plensbuien en intense droogte
Gevraagd naar wat het meeste is blijven hangen
tijdens zijn eerste zeven jaar als akkerbouwer,
komt toch vooral het extreme seizoen 2018 bij
hem op. En dat niet alleen vanwege de intense
droogte, maar zeker ook door de enorme plensbuien die eraan vooraf gingen. ,,In mei kregen
we vlak achter elkaar twee enorme buien. Eerst
één van 100 millimeter en daarna nog één van
60 millimeter. Dat leverde niet alleen een paar
mooie zwanenmeertjes op, maar ook een fikse
schade in de gewassen'', zo weet Bé nog goed.

De langdurige droogte die daarna volgde heeft de
gewassen ook behoorlijk op de proef gesteld, maar
met hulp van de beregeningsinstallatie - een lineaire
pivot - kon alles toch redelijk goed aan de praat
worden gehouden. ,,Uiteindelijk mogen we niet
klagen over de opbrengsten. Bij de zetmeelaardappelen zaten we gemiddeld op 39 ton, bij de bieten
op 70 ton en met de uien zelfs op 40 ton per hectare.
We hebben wel eens twijfels over de rentabiliteit van
onze pivot, maar afgelopen jaar heeft de installatie
een hoop geld voor ons verdiend, zéker bij de uien.''

Opbrengsten verder verhogen
Voor Bé is (verdere) opbrengstverhoging een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Zowel voor
zetmeelaardappelen, bieten als uien ziet hij kansen
om meer kilo's uit de grond te halen. En daarvoor
wordt zo af en toe ook eens wat nieuws uitgeprobeerd. Zo is er afgelopen seizoen vier hectare Tagetes
als hoofdgewas ingezaaid, met name om penetransaaltjes te bestrijden, maar ook om de opbrengst
van het volggewas te verhogen. ,,Wat dit ons precies
oplevert, zal komend seizoen moeten blijken. Op de
proefboerderij in Valthermond zijn de resultaten in
ieder geval goed'', zo vertelt Bé, die als parttime
medewerker van het proefbedrijf regelmatig wat
'mooie ideetjes' mee naar huis neemt. Dit jaar wordt
de Tagetes overigens pas na de wintergerstoogst
gezaaid. ,,De Tagetes krijgt dan wat minder tijd om
zich te ontwikkelen, maar je hebt dan wél het saldo
van een graanoogst. We gaan zien of dit gunstiger
of juist minder gunstig uitpakt'', aldus Bé.
Ook bij de bietenteelt is er volgens hem nog wel wat
te halen, bijvoorbeeld door vroeger te zaaien en de
grond net iets steviger aan te drukken. ,,Met een
vaster zaaibed verwacht ik een betere kieming en
beworteling, waardoor het gewas weerbaarder wordt.
Ook de grond wordt hierdoor net iets vlakker en dat
is weer gunstig voor de onkruidbestrijding'', zo denkt
de jonge akkerbouwer alvast vooruit.

Vrijstelling voor Batavia in bieten
Het insecticide Batavia heeft een 120 dagen vrijstelling gekregen voor
gebruik in de bietenteelt. Deze vrijstelling geldt van 1 april tot 29 juli.
Batavia (werkzame stof spirotetramat) is een
systemische insecticide. Het wordt opgenomen
in de plant en door de gehele plant naar boven
én naar beneden getransporteerd. Door deze
eigenschap zullen ook jonge onbehandelde bladeren en andere moeilijk bereikbare delen van
de plant (zoals wortels) beschermd zijn. Batavia
bestrijdt jonge zuigende insecten. Op volwassen, volgroeide insecten, kan de werking onvoldoende zijn.
Batavia werkt in bieten tegen bladluizen (o.a.
groene perzikbladluis en zwarte bonenluis) en
trips. De mate van werking tegen de larven van

de bietenvlieg zal komend seizoen duidelijk
moeten worden. Batavia werkt niet tegen
bietenkevers.
Belangrijk voor een goede werking is een actieve
groei van de bieten. Dit vormt de basis voor een
goede opname en transport in de gehele plant.
Batavia (dosering 0,75 l/ha) mag in bieten
twee keer per teeltseizoen worden toegepast
met een interval van 14 dagen. Om de opname
te verbeteren wordt aanbevolen om altijd 2 l/ha
Robbester toe te voegen. Gebruik minimaal
300 liter water per ha. Batavia past ook prima
in het kader van IPM.

Bé Panman (30) heeft samen met zijn vader Harm Jan een
akkerbouwbedrijf (VOF) in Tweede Exloërmond (Dr.) Op 130
hectare veenkoloniale grond verbouwen ze suikerbieten en
gerst (50%) en zetmeelaardappelen en uien (50%). Behalve
op het eigen bedrijf, werkt Bé ook nog drie dagen per week
op de proefboerderij in Valthermond.

Niet blij met drukregistratie
Op de lijst van 'actuele zorgen en ergernissen'
staat vooral de aangekondigde drukregistratie bij
veldspuiten hoog genoteerd. Bé: ,,Wij werken al
jaren met luchtondersteuning op de spuit. Daarmee dachten we goed bezig te zijn - ook op het vlak
van driftreductie. Maar als de huidige eisen voor
drukregistratie doorgaan, dan krijgen we met ons
Airtec-systeem geen vrijstelling daarvoor, omdat
we met twee in plaats van de minimaal verplichte
vier bar spuiten. Ik zou het heel vreemd vinden als
zo'n duurzaam spuitsysteem zomaar aan de kant
wordt geschoven, alleen omdat ze de druk hiervan
moeilijker kunnen registeren.''
Een andere zorg van Bé is de grote uittocht van
chemische gewasbeschermingsmiddelen. ,,Zeker
in dit Veenkoloniale gebied, met veel onkruiden en
niet al te hoog renderende gewassen, is chemische
gewasbescherming echt noodzakelijk om rendabel
te kunnen boeren. Als we alle onkruiden moeten
gaan schoffelen, dan wordt dat een hele grote
uitdaging...''

'Gewoon aanpakken en gáán'
Over de slotvraag of een traditioneel
Veenkoloniaal bouwplan - met zetmeelaardappelen, bieten en graan - voldoende perspectief
biedt voor de toekomst, moet de jonge akkerbouwer even nadenken. Dan zegt hij: ,,Ik werk
nu drie dagen per week bij de proefboerderij.
Dat levert niet alleen een deel van het inkomen
op, maar ook inspiratie en ideeën waar we op ons
eigen bedrijf iets mee kunnen. Soms zijn het kleine
veranderingen of aanpassingen waar je een flinke
stap mee vooruit kunt zetten. Die mogelijkheden
zie je volgens mij sneller als je je voeten ook bij
een ander onder de tafel hebt.'' Daarnaast is overleven als akkerbouwer wat Bé betreft ook gewoon
een kwestie van 'aanpakken en gáán'. Hij wijst
daarbij nog een keer op het trekkeronderhoud
in de werkplaats. ,,Ook daar moet je gewoon aan
beginnen en dan leer je vanzelf steeds meer.''

In de nieuwe rubriek Jong & Ondernemend
laten we jonge ondernemers in de land- en
tuinbouw aan het woord. Hoe runnen zij
hun bedrijf? Welke kansen en bedreigingen
zien ze binnen hun vakgebied? En vooral:
hoe zien zij de toekomst tegemoet? In deze
aflevering: Bé Panman (30), akkerbouwer in
Tweede Exloërmond (Dr.).

COLOFON
Concept en realisatie:
l

Bayer CropScience SA-NV

Vormgeving en opmaak:
l


Claudesign

Fotografie:
l

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:
l

,,Met de Conviso-technologie
wordt de onkruidbestrijding in
bieten hoe dan ook gemakkelijker. Met twee keer spuiten ben
je alle onkruiden kwijt.''

Hans Thur, akkerbouwer in
Genderen (N-Br.).

,,Na twee seizoenen met heel
veel onkruid waren we oprecht
verbaasd dat het perceel
zó schoon was. We hebben
amper meer een melde
kunnen vinden.''

,,Zet middelen tegen bladschimmels op tijd in, gebruik
altijd de volle dosering en
wissel de beschikbare
triazolen maximaal af.''

Wiel Ploemen, akkerbouwer
in Nijswiller (Lb.) en Dennis
America, adviseur bij Agrea.

Sjors Leermakers,
Crop Advisor en specialist
suikerbieten bij Bayer.

,,Nee, ik heb nooit getwijfeld
over dit beroep. Al van jongs
af aan zat ik bij mijn opa op
de trekker. Toen wist ik al dat
ik later akkerbouwer wilde
worden.''

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

Bé Panman, akkerbouwer in
Tweede Exloërmond (Dr.).

Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

TERUG IN DE TIJD
Dinteloord, najaar 1935: 'Bovenaanzicht van het lossen van een vrachtwagen
met suikerbieten bij de suikerfabriek in Dinteloord.'
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Fotograaf onbekend

PUZZEL MEE EN WIN EEN
DINER VOOR TWEE!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant? Los dan de onderstaande
woordzoeker op! Uit de goede inzendingen worden drie winnaars getrokken.
Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.
De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BON
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Bedrijf + aantal ha. suikerbieten:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Suikerbieten Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 15 maart t/m 15 april 2019. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 15 april en 1 mei bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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