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Een nieuwe applicatie :  
ziekten en plagen in de suikerbiet 

Barbara MANDERYCK   (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Hoe werkt de App? 
Er zijn 2 manieren om een ziekte of plaag te identificeren en meer info te 
krijgen:  
1) door de stadia / symptomen te selecteren uit het menu: klik op 

Op 1 januari 2014 zullen alle landbouwers aan geïntegreerde bestrijding moeten doen (IPM). IPM heeft 3 belangrijke pijlers : pre-
ventie - waarneming/identificatie en interventie op een manier die minimaal belastend is voor milieu en mens maar tegelijk toch 
de teelt beschermt en de economische rendabiliteit van de teelt garandeert. Het identificeren van ziekten en plagen is dus een belang-
rijke pijler van IPM in de akkerbouw. Indien men een ziekte of plaag zelf correct kan identificeren dan kan men ook gemakkelijker be-
slissen of de aanwezigheid van deze ziekte of plaag een interventie verreist. Daarom wensen we u te informeren over de middelen die 
beschikbaar zijn ter identificatie. 
Reeds enkele jaren is er op de website van het KBIVB een module beschikbaar voor de identificatie van ziekten en plagen in de suiker-
bietenteelt. Deze module is beschikbaar via onze homepage waar u kan klikken op: module ‘Identificatie van ziekten en plagen’. 
Deze module is echter alleen te raadplegen via internet en uw PC. 
Nu is er in een internationale samenwerking een applicatie ziekten en plagen van de suikerbiet voor smartphones ontwikkeld. 
Deze App laat u toe de module ziekten en plagen op uw telefoon te installeren. Hierdoor kan u de module om het even waar raadple-
gen, ook als u op het veld staat en problemen op uw bietenperceel ziet. 
Hieronder is kort beschreven hoe de App werkt. De App werd ontwikkeld voor de Apple en de Androïd markt. De App kan gratis ge-
download worden via de Google Play Store (Androïd) en iTunes (Apple). U kan ze terugvinden in deze stores via de zoekterm : ziekten 
en plagen suikerbiet of u kan rechtstreeks naar de Apps gaan via de links die u op onze homepage kan vinden (www.irbab-kbivb.be/nl). 
Of u kan de QR codes scannen die onderaan deze pagina zijn ingevoegd. Wij hopen dat deze applicatie u zal ondersteunen in het identi-
ficeren van problemen op uw perceel. 

QR Androïd 

QR Apple 

2) door alfabetisch te zoeken indien u de ziekte herkent : klik op 

Selecteer verder in het menu 

Hier ziet u hoeveel mogelij-
ke ziekten en plagen nog 
resteren na uw selecties 

Hier ziet u steeds de keuzes 
die u maakte, u kan steeds 
terug via de TERUG knop 

Selecteer het gewenste stadium 

U krijgt op deze manier recht-
streeks de toegang tot een  

alfabetische lijst van schadever-
oorzakers. Door er een te selec-
teren krijgt u meer informatie 

rond de ziekte of plaag 

Selecteer de vermoedelijke 
schadeveroorzaker 

U krijgt alle informa-
tie rond de schade-

veroorzaker 

U kan door op de foto te klikken 
steeds de beelden bekijken van 
de schadeveroorzaker (hiervoor 
hebt u wel een actieve internet-

verbinding nodig) 




