Checklist SUIKERBIETEN
www.perceelcentraal.nl

Suikerbieten

Dunne stand

Afsterven kiemen/wortels van jonge
plantjes

Zoutschade

Het heeft gevroren

Vorstschade

Een streperige, onrgelmatige stand, cysten
aan de wortels verkleuren tijdens de
ontwikkeling via geel naar bruin
Kan pleksgewijs verwelking optreden,
hoofdwortel is zwak ontwikkeld, veel
zijwortels met kleine witte/bruine cysten

Gewas blijft
pleksgewijs
achter in groei

Sterk vertakt wortelstelsel, zijwortels
groeien horizontaal, penwortels ontbreken
Jonge planten met misvormingen aan de
hartbladeren. Verdikking aan de basis van
de bladsteel en opgezwollen hypocotyl
Dunne verbinding tussen bietenkop en
bietenlichaam. Later verdrogen (omvallen)
biet en oppervlakkige, sponsachtige
verrotting en insnoering van de wortels

Neem voor de zekerheid een
grondmonster!!!

Geel
bietencysteaaltje
Wit
bietencysteaaltje
Trichodoriden
Stengelaaltje
Aphanomyces

Neem voor de zekerheid een
grondmonster!!!

Donkergroen

Vergelen/zwart

Verkleuring van
het blad

Lichte vlekken op
het blad

Lichter/geel

Bruin

Schade aan blad
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Jonge bladeren donkergroen

Kaliumgebrek

Kleine/smalle, steilrechte bladeren

Fosfaatgebrek

Hartbladeren blijven klein/worden zwart,
bruine necrotische vlekken op bladsteel.
Zwartverkleuring/verrotting bietenkop/biet

Boriumgebrek

Eerst: lichte vlekken, Later: volledige
oppervlak tussen nerven lichter. Bladeren
staan rechtop en draaien bovenaan naar
binnen, bladnerven blijven langer groen

Mangaangebrek

Ouder blad: lichte gele plekken tussen de
verven en aan de bladrand, bladnerven zelf
groen, soms necrotische vlekken op blad

Magnesiumgebrek

Bladeren geel, lepelvormig, steile stand en
blijven achter in ontwikkeling

Zwavelgebrek

Blad klein/smal, bleekgroen, steile stand,
buitenste bladeren verwelken, donkerrode
verkleuring bladseel/bladrand

Stikstofgebrek

Lichtgroene tot gelige bladkleur, vertraagde
groei. Later: blad volledig geel. Bij oude
planten: opgerold blad, plant kwijnt weg

Lage pH

Blad wordt bleekgeel, bladrand kan wit
verkleuren. Blad gootvormig,
samengeknepen langs de hoofdnerf. Blijft
achter in groei/ontwikkeling

Molybdeengebrek

Verbleking/geelverkleuring nerven blad,
ingezonken nerven aan bladonderkant,
punt-/streepvormige roodbruine necrosen

Vergelingsziekte

Bladeren verwelken van buiten naar
binnen. Hartbladeren blijven groen. Groei is
geremd en kan later hele plant afsterven.
Witte schimmelafzetting op wortel.

Rhizoctonia

Bladeren worden gemineerd door
witachtige maden en vreten daar gangen

Bietenvlieg

Doorboorde, verscheurde, geknakte of
versnipperde bladeren. Bladstelen met
langgerekte wonden, kunnen later verkleuren.

Hagelschade
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