
De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 
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voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
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woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
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Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
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tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

Les principaux ravageurs sont présentés brièvement dans cet article. Nos conseils, détail-
lés ci-dessous, visent à assurer dès le semis une protection raisonnée et adaptée contre les 
principaux ravageurs de la betterave sucrière.  
 
 

Lutte contre les ravageurs en  fonction du traitement de semences 
En fonction du traitement de semences choisi, la lutte contre les insectes ravageurs de la bette-
rave sucrière diffère. Les trois situations possibles sont présentées ci-dessous.  
 
Cas 1: Traitement de semences Cruiser Force (60g thiaméthoxame + 6g de té-
fluthrine par unité de semences) ou Poncho Beta (60g clothianidine + 8g béta-
cyfluthrine par unité de semences). 
 
Pour la deuxième année consécutive, une autorisation temporaire de 120 jours pour le semis de 
semences de betteraves sucrières enrobées avec des néonicotinoïdes, c’est-à-dire thiaméthoxame 
ou clothianidine, a été délivrée. Le semis de semences traitées aux néonicotinoïdes est auto-
risé du 15/02/2020 au 14/06/2020. Comme indiqué sur Phytoweb, il s’agit probablement de la 
dernière année au cours de laquelle une autorisation temporaire pour le semis de graines traitées 
aux néonicotinoïdes est accordée. Tout comme pour l’autorisation de 2019, l’usage de semences 
traitées aux néonicotinoïdes est autorisé temporairement sous des conditions strictes au niveau 
de la rotation. Les restrictions au niveau de la rotation sont consultables sur Phytoweb > Produits 
phytopharmaceutiques > (Sommaires) Situations d’urgence (120 jours). 
 
Les traitements de semences Cruiser Force et Poncho Beta assurent une bonne protection 
contre les insectes ravageurs souterrains ET aériens. Aucun traitement insecticides foliaires 
n’est nécessaire lorsque les graines sont traitées avec Cruiser Force ou Poncho Beta. 
 
Cas 2 : Traitement de semences Force (10g téfluthrine par unité de semences) 
 
A cause des restrictions au niveau de la rotation accompagnant l’autorisation 120 jours du semis 
de graines traitées aux néonicotinoïdes, sur 85% de la surface betteravière, des semences sans 
néonicotinoïdes dans l’enrobage seront semées. La majorité des agriculteurs ont donc opté pour 
des semences enrobées avec le traitement de semences Force. La téfluthrine, la substance active 
du traitement de semences Force, possède un mode d’action par contact et tension de vapeur. La 
téfluthrine crée un halo de protection de 2cm de rayon autour de la graine. Cet halo protège ainsi 
la semence, la radicule et la plantule contre la majorité des ravageurs du sol. Les ravageurs du sol, 
au contact du halo de protection, sont repoussés et éliminés. Pour garantir une efficacité optimale 
du traitement de semences, il est primordial d’avoir une profondeur de semis de min. 1,5 cm et 
max. 2,5 cm. Si la graine est semée plus profondément, il y aura une zone dans le sol sans activité 
de la téfluthrine lorsque la plantule se développera vers la surface du sol. 
 
Le traitement de semences Force assure une protection des jeunes plantules de betteraves contre 
les insectes engendrant des dégâts souterrains. Force assure donc une bonne protection 
contre la majorité des ravageurs du sol, c’est-à-dire les scutigérelles, les blaniules, les larves de 
taupin et les atomaires souterrains. L’efficacité de Force est modérée contre les collemboles et les 
larves de tipule. Lors d’une pression élevée, l’efficacité de Force sera probablement inférieure à 
celle assurée les années précédentes par le traitement de semences Poncho Beta ou Cruiser Force. 
Dans ce contexte, un allongement de la rotation (plus d’un an sur trois) et la diversification sont 
d’autant plus conseillés qu’auparavant, pour limiter les dégâts d’insectes du sol. De plus, le choix 
des cultures au sein de la rotation est important pour éviter les plantes hôtes . En évitant des prai-
ries et des graminées comme précédant par exemple, les risques d’avoir des dégâts de larves de 
tipule pourront être réduits. De plus, le travail du sol peut aussi diminuer le risque de dégâts car 
certains ravageurs souterrains sont sensibles au travail du sol. Un traitement insecticide foliaire n’a 
aucune efficacité contre les insectes du sol et ne contribuera donc pas à un maintien du nombre 
de plantules. Force ne possède aucune efficacité contre les insectes aériens. Par conséquent, 
pour protéger les betteraves sucrières contre les insectes aériens, des traitements foliaires pour-
ront s’avérer nécessaires.  
 
Cas 3 : Aucun insecticide dans le traitement de semences 
 
En 2020, une très faible minorité des agriculteurs (environ 1% de surface betteravière) ont choisi 
des graines sans insecticide dans l’enrobage des semences.   
 
Pour cette situation, les plantules de betteraves sucrières ne sont protégées ni contre les in-
sectes ravageurs du sol, ni contre les insectes foliaires. Si des dégâts d’insectes souterrains 
sont observés au début de la végétation, aucun moyen de lutte ne peut être appliqué. En effet, 
aucun moyen de lutte efficace contre les ravageurs souterrains n’est agréé en post semis en bette-
raves sucrières. Tout comme pour le cas 2 (traitement de semences Force 10g), pour protéger les 
betteraves sucrières contre les insectes aériens, des traitements foliaires pourront s’avérer néces-
saires.  

Les ravageurs souterrains des jeunes plantules de betteraves et 
leurs dégâts 
 
Les ravageurs souterrains engendrent majoritairement des morsures sur les racines qui, lors d’at-
taques plus importantes, peuvent mener à des pertes de plantes. 
 
Les larves de tipules (photo 1) ont un corps cylindrique mou et résistant de couleur gris terreux. 
Elles sectionnent les plantules au niveau du sol. L’observation de morceaux de feuilles ou de 
feuilles entières tirées dans le sol indique sans aucun doute la présence de larves de tipules dans 
votre parcelle. Ces dégâts s’observent généralement sur des sols humides et principalement à 
partir de début mai. 
Les larves de taupins (photo 2) ont un corps cylindrique extrêmement dur et résistant de couleur 
jaune pâle brillant. Elles sectionnent et rongent les jeunes racines, l’hypocotyle et/ou le sommet 
des jeunes racines. Elles sont principalement présentes après prairie. 

 
Les atomaires (photo 3) sont des petits coléoptères bruns. Les atomaires souterrains creusent de 
petits trous ronds sur la tige et la racine principale.  
Les collemboles souterrains (photo 4) sont des petits insectes allongés de couleur blanchâtre. Ils 
sont responsables de morsures circulaires sur les germes à l’ouverture des graines. Ils engendrent 
aussi des morsures sous forme de plages allongées sur la racine. 

Les blaniules sont blanchâtres avec des points rouges sur chaque anneau. Elles sont souvent grou-
pées en amas près des jeunes plantules. Les scutigérelles sont brillantes avec une allure vive et 
zigzaguante. Ces deux insectes ravageurs peuvent causer des morsures sur les racines des plan-
tules de betteraves sucrières. 
 
 

Les insectes aériens : les altises, atomaires et pégomyies 
En plus des ravageurs du sol, différents insectes aériens sont responsables de dégâts en betteraves 
sucrières tels que les altises, les atomaires et les pégomyies (ou mouches de la betterave). Vous 
avez probablement déjà rencontré certains de ces insectes sur vos parcelles de betteraves en 
2019. Ci-dessous sont rappelées quelques informations sur les principaux insectes ravageurs ob-
servés en cours de végétation et les recommandations relatives aux traitements insecticides fo-
liaires. 
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Photo 1 (à gauche):  Larves de tipules et dégât typique engendré par ces larves. 
Photo 2 (à droite):  Larves de taupins. 

Photo 3 (à gauche) : Atomaire adulte de 2mm de long provoquant une morsure sur une ra-
cine. Si les attaques sont importantes, les atomaires peuvent engendrer de pertes de plantes. 
Photo 4 (à droite) : Attaque de collemboles souterrains au niveau du germe de  la graine de 
betteraves sucières, dès l’instant où celle-ci commence à s’ouvrir. 
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De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  
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drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

L'altise (photo 5) est un petit coléoptère bleu métallique brillant qui mesure 2,5 mm. Le tarse de 
ses pattes arrières, fortement musclé et enflé, lui permet de sauter à grande distance. L'individu 
adulte se nourrit des feuilles et des pétioles. Une pulvérisation est recommandée uniquement 
lors d’attaques graves, c’est-à-dire lorsqu’un grand nombre de feuilles présentent un 
nombre élevé de morsures. Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre d’altises .  

Les atomaires (photo 3) sont des petits coléoptères qui remontent à la surface du sol lorsque les 
températures et l’humidité relative sont plus élevées. Les atomaires aériens rongent les feuilles et 
les cotylédons, ce qui peut provoquer un retard de croissance des betteraves. Elles peuvent causer 
des dégâts jusqu’au stade 4 feuilles mais ces dégâts peuvent rester visibles longtemps sur les 
jeunes feuilles attaquées. Un traitement se justifie uniquement en cas d’infestation très im-
portante.  

En 2019, un essai « atomaire aérien » a été mené à Seraing-le-Château dans une parcelle betterave
-après-betterave. L’essai a volontairement été effectué sur une parcelle betterave-après-
betterave. Sur des parcelles à rotation courte, le risque d’avoir des dégâts d’atomaires est plus 
important. Les résultats des observations des dégâts foliaires (figure 1) entre l’objet non traité et 
l’objet traité avec Karaté Zéon, un insecticide agréé contre les atomaires, démontrent que le traite-
ment insecticide a permis de réduire l’ampleur des dégâts. Cependant, aucune différence signi-
ficative au niveau du rendement en sucre n’a pu être mis en évidence. Les dégâts d’ato-
maires aériens ont donc engendré une perte de rendement limitée, voire nulle. Ces résultats doi-
vent être confirmés via la mise en place d’essais supplémentaires. 

La pégomyie (photo 6) est de teinte grise-brunâtre et ressemble à la mouche domestique. Elle 
apparaît dans les champs entre fin avril - début mai. Les pégomyies déposent leurs œufs, allongés 
et blancs, sur la face inférieure des feuilles de betteraves. Ils sont disposés parallèlement, par pe-
tits groupes de 3 à 10 œufs. Après leur éclosion, les larves blanchâtres pénètrent immédiatement 
dans la feuille qu'elles commencent à miner. Les dégâts sont uniquement occasionnés au stade 
larvaire ! A la fin de leur croissance, les asticots quittent la feuille et s'empupent.  

Très peu de dégâts de pégomyies ont été observés la saison précédente, même en région côtière, 
correspondant à la région la plus à risque.  Le peu de dégâts en 2019 ne permet pas d’affirmer que 
la pression sera également faible en 2020. Un traitement insecticide est justifié lors d’attaques 
sur des jeunes plantules et lorsque les seuils de traitement présentés dans le tableau 1 ci-
dessous, sont atteints. 

 

Insecticides agréés en betterave sucrière contre les atomaires, les altises et les 
pégomyies 

Le tableau 2 ci-dessous reprend les insecticides agréés en betterave sucrière contre les atomaires, 
les altises et les pégomyies. Les insecticides agréés sont des produits à base de pyréthrinoïde ou 
de diméthoate. 

 
Pour rappel, l’utilisation des produits à base de diméthoate ne sera plus autorisée à partir 
du 30/06/2020. Ce retrait s’explique par le fait que l’approbation européenne du diméthoate n’a 
pas été renouvelée, vu que l’évaluation de la demande de renouvellement n’a pas démontré que 
cette substance active répond toujours au haut niveau de sécurité actuellement recherché par la 
législation européenne. Le retrait de cette autorisation concerne les produits suivants : Danadim 
Progress, Dimistar Progress, Dimistar Progress 400 EC, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top et 
Rogor 40. 
 
Les insecticides (pyréthrinoïdes et diméthoate) agréés contre les atomaires, les altises et 
les pégomyies ne sont pas sélectifs pour les insectes utiles. Or les insectes utiles sont primor-
diaux lutter contre les pucerons noirs et surtout contre les pucerons verts, les principaux vecteurs 
de la jaunisse virale. Par conséquent, il est important de ne pas effectuer de traitement pré-
ventif et d’effectuer uniquement un traitement avec ce type de produit si le seuil est at-
teint, pour les pégomyies et si l’infestation est très importante, pour les atomaires et les 
altises. 
 
Lorsque des dégâts d’atomaires ou d’altises sont présents en grand nombre, un traitement herbi-
cide peut engendrer des problèmes de phytotoxicité. A cause des morsures présentes sur les 
feuilles de betterave, les herbicides sont beaucoup plus absorbés par les betteraves. Cette absorp-
tion plus importante peut causer des problèmes de sélectivité. Afin d’éviter ce type de problème, 
en présence de dégâts significatifs, il est primordial d’effectuer un traitement insecticide avant 
d’effectuer une intervention phytosanitaire avec un herbicide. Entre l’insecticide et l’herbi-
cide, il faut idéalement attendre 48h. pour permettre aux betteraves de récupérer.  
 
 

Les pucerons  

Quatre espèces de pucerons engendrent des dégâts en culture betteravière : Aphis fabae (le puce-
ron noir de la fève), Myzus persicae (le puceron vert du pêcher), Myzus ascalonicus (le puceron de 
l’échalote) et Macrosiphum euphorbiae (le puceron de la pomme de terre). Les trois dernières es-
pèces de pucerons sont regroupées sous le terme « pucerons verts », car la distinction entre es-
pèce est difficile. 

Les pucerons noirs de la fève sont généralement présents sous forme de colonies. Les colonies de 
pucerons noirs occasionnent des dégâts directs en prélevant la sève des feuilles de betteraves. Ces 
dégâts de succion se marquent par un recroquevillement des feuilles. Dans un essai mené à 
Tongres par le PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs) en 2019, aucune différence 
significative n’a été observée entre l’objet non traité, l’objet traité une fois contre les pucerons 
noirs et l’objet traité deux fois contre les pucerons noirs. Les traitements ont été effectués lorsque 
le seuil de traitement pour les pucerons noirs était atteint, c’est-à-dire lorsque 30 à 50% des 
plantes sont occupées par des colonies de pucerons noirs. Ces résultats indiquent donc que les 
dégâts engendrés par ces pucerons noirs ont un impact négligeable sur le rendement. Des 

Photo 5 : Altise. Elle est responsable de petites morsures sur les feuilles. 

Photo 6 : Larve de pégomyies. Les larves de pégomyies sont des asticots blancs. Elles pénè-
trent dans les feuilles de betteraves sucrières et forment des galeries. 

Stade de la betterave Seuil de traitement 

Stade 4 feuilles > 6 œufs et larves / plante 

Stade 6 feuilles > 10 œufs et larves / plante 

Stade 8 feuilles 18 œufs et larves / plante 

Tableau 1  : Seuil de traitement pour les pégomyies variant en fonction du stade de développement 
des betteraves. 
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Tableau 2  :  Substance(s) active(s) agréée(s) contre les atomaires, les altises et les pégomyies en 
culture de betteraves sucrières. La majorité des substances actives autorisées appartiennent à la 
famille des pyréthrinoïdes (en jaune). Les autres substances actives présentées dans le tableau sont 
le pirimicarbe (en bleu) et le diméthoate (en gris). 
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Figure 1 : Résultat de l’essai implanté à Seraing-le-Château sur une parcelle betterave-après-
betterave. Dans l’objet non traité, 4% des plantes ne présentaient aucun dégât alors que 19% des 
plantes étaient fortement impactées. Le traitement Karaté Zéon a permis de réduire les dégâts d’ato-
maires aériens. En effet, 30% des plantes n’étaient pas touchées dans l’objet traité et seulement 1% 
des plantes présentaient de nombreuses morsures d’atomaires aériens. 
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De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  
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beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

essais comparables ont été menés en France et la conclusion tirée est identique à celle de l’essai 
implanté à Tongres. 

Une question fréquemment posée est : quel est le risque que les pucerons noirs transmettent 
la jaunisse virale ? Les capacités de transmission de la jaunisse virale modérée (BMYV et le BChV) 
par les pucerons noirs sont extrêmement faibles, voire pratiquement nulles. Par conséquent, l’im-
plication des pucerons noirs dans la dissémination de la jaunisse virale modérée entre les parcelles 
et au sein d’une parcelle est pratiquement inexistante. Par contre, les pucerons noirs de la fève 
sont de bon vecteurs de la jaunisse virale grave (BYV). Ils jouent donc un rôle dans la dissémina-
tion de ce virus au sein des parcelles déjà infectées et entre parcelles. Toutefois, leur capacité de 
transmission est inférieure aux Myzus persicae. Heureusement, en Belgique, les virus les plus pré-
sents sont le BMYV et le BChV, la jaunisse virale modérée. Par conséquent, nous ne devons pas 
craindre les pucerons noirs. 

Les pucerons verts, et particulièrement les Myzus persicae (pucerons verts du pêcher), sont les plus 
dommageables car ils possèdent une capacité de transmission de la jaunisse virale élevée. La 
jaunisse virale se caractérise par une coloration jaune-orangée des feuilles, et particulièrement 
entre les nervures, et par un épaississement des feuilles (photo 6). Les pertes de rendement en-
gendrées par la jaunisse virale sont principalement des pertes en termes de rendement racines, de 
la teneur en sucre et une réduction de l’extractibilité du sucre. Les pertes de rendement sont va-
riables et sont dépendantes du climat hivernal, du moment de l’infection (plus celle-ci est précoce, 
plus les dégâts sont importants) et de la souche virale. En 2019, l’équipe de l’IRBAB a effectué des 

prélèvements dans 8 champs de betteraves sucrières touchés par la jaunisse virale. Les pertes de 
rendement dans ces ronds, en tonne de sucre à l’hectare, varient entre 17 % et 32% et s’élèvent en 
moyenne à 24%. Cette variation s’explique principalement par le moment de l’infection. 

Conseils pour lutter efficacement contre les pucerons verts 

Pour lutter contre les pucerons verts, le conseil est d’effectuer un traitement insecticide dès que le 
seuil de traitement est atteint. Le seuil de traitement est : 2 pucerons verts aptères par 10 
plantes du stade 2 feuilles jusqu’à et y compris la fermeture des lignes.  

Vu la complexité de la dynamique épidémique virale, il est difficile de prédire l’incidence cette 
saison. Cela dépend en premier lieu du climat et particulièrement des températures hivernales. 
Les années avec un hiver relativement chaud (et particulièrement un hiver au cours duquel il ne 
fait pas plus froid que - 7°C), les pucerons survivent à l'hiver sous forme adulte. Lors d’un hiver 
froid, les pucerons hivernent souvent sous forme d'œufs. S'ils survivent à l'état adulte, une popula-
tion de pucerons se forme plus rapidement que lorsqu’ils survivent sous forme d'œufs.  

Les différents insecticides agréés en 2020 contre les pucerons (verts et noirs) sont repris dans le 
tableau 3. Une liste de l’ensemble des insecticides agréés en 2019 en betterave sucrière est dispo-
nible sur le site internet de l’IRBAB :  Betterave > Protection des plantes > Produits phytosanitaires 
> Ravageurs. 

Les Myzus persicae, principaux vecteurs de la jaunisse virale, sont partiellement à totale-
ment résistants à 3 des 4 familles d’insecticides. Une résistance métabolique aux organophos-
phates (diméthoate) est connue depuis longtemps chez Myzus persicae. De plus, l’ensemble des 
populations de Myzus persicae possède une résistance aux pyréthrinoïdes. Les traitements 
insecticides avec ces deux familles ne permettront donc pas de contrôler Myzus persicae à cause 
des résistances présentes chez ces derniers. Augmenter la dose de pyréthrinoïde ne permet pas de 
lutter contre les pucerons verts.  

Les résultats d’un essai mené à Jandrain (Province du Brabant Wallon) en 2019 ont démontré que 
les pyréthrinoïdes n’ont pas d’effet voire même un effet négatif dans la lutte contre les pucerons 
verts. Sur ce site d’essai, de nombreux insectes utiles étaient présents en nombre: coccinelles, 
larves de syrphe, larves de coccinelles,… Dans l’objet non traité, le nombre de pucerons verts par 
10 plantes était inférieur à l’objet traité avec une pyréthrinoïde, comme illustré sur la figure 2 ci-
dessous. Ce résultat s’explique par (1) le manque d’efficacité des produits à base de pyréthrinoïde 
dû au développement de résistances vis-à-vis des pyréthrinoides chez les Myzus persicae et (2) par 
la non-sélectivité des pyréthrinoïdes vis-à-vis des insectes utiles. Les insectes utiles (cocinelles, 
syrphe,…) aident à contrôler la population de pucerons. Les coccinelles sont capables de dévorer 
100 à 120 pucerons par jour!!  C’est pourquoi l’IRBAB déconseille l’utilisation de produits non 

sélectifs (diméthoate et pyréthrinoide) même tôt dans la saison. Les insectes utiles en début 
de saison sont importants pour lutter contre les premiers pucerons verts. 

La troisième famille d’insecticide agréé est les carbamates. La substance active autorisé en bette-
raves appartenant à cette famille est le pirimicarbe (Pirimor – 2 applications, 0.35kg/ha avec 
50% pirimicarbe par kg de produit). Environ 50% des populations de Myzus persicae sont ré-
sistantes. Il est donc attendu que les pucerons verts porteurs de cette résistance ne soient pas 
contrôlés par le pirimicarbe.  

Le produit Teppeki (50% flonicamide) est donc le seul insecticide agréé et efficace contre les puce-
rons verts en betteraves sucrières. Teppeki est homologué à la dose de 0,140kg/ha pour 1 appli-
cation afin de contrôler les pucerons à partir du stade deux vraies feuilles (BBCH12). Ce produit 
peut être mélangé avec des herbicides.  La substance active flonicamide possède une action de 
contact et une systémie ascendante. Grâce à l’action de contact du produit, les pucerons cessent 
immédiatement de s’alimenter et meurent dans un délai de 2 à 7 jours. L’arrêt de l’alimentation 
implique également l’arrêt de la transmission du virus de la jaunisse. La persistance d’action du 
Teppeki est de 10 à maximum 15 jours en fonction du stade d’application. Si le produit est 
appliqué au stade 2 feuilles, la persistance d’action sera inférieure à 10 jours. 

Autorisation 120 jours pour les produits à base de spirotétramate (p.ex  MOVENTO 100SC). 

Une autorisation de 120 jours a été délivrée pour les produits phytosanitaires à base de spirotétra-
mate (MOVENTO 100 SC) afin de contrôler les pucerons en betteraves sucrières et fourragères. 
L’autorisation est valable du 15/04/2020 au 12/08/2020. Après cette période, les produits à base 
de spirotétramate ne pourront plus être utilisés en betteraves. Les détails de l’autorisation peu-
vent être consultés sur Phytoweb : Produits phytopharmaceutiques > Consulter autorisations > 
Situations d’urgence (120 jours).   

La substance active du MOVENTO 100SC est spirotétramate à une concentration de 100g/l. L’auto-
risation est la suivante : 0,75 l/ha, 1 à 2 applications avec un intervalle de 14 jours. La dose 
peut être diminuée à 0,45l/ha tout en maintenant une efficacité contre les pucerons. Le produit 
est autorisé dès le stade 2 vraies feuilles (BBCH 12). Le produit peut être mélangé avec des her-
bicides sauf avec Safari, Avadex, Venzar et Centium (par manque d’informations disponibles con-
cernant la possibilité de mélanger) 

Photo 6: Champ de betterave avec des ronds de  jaunisse virale , virus transmis par les pucerons verts.  

Nom commercial Composition Famille d'insecticide Efficacité Formulation Dose
Nombre d'applications 

maximum
Delai avant 

récolte

Perfekthion 400 EC,… 400 g/l diméthoate Organophosphate EC 0.5 l/ha 1 28
Bulldock 25 EC 25g/l beta -cyfluthrine Pyréthrinoïde EC 0.3 l/ha 1 28
Decis EC 2.5,… 25g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde EC 0.4 l/ha 3 30
Decis 15 EW,… 15g/l deltaméthrine Pyréthrinoïde EW 0.5 l/ha 1 30
Okapi 5g/l lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïde EC 1.25 l/ha 1 7

100g/l pirimicarbe Carbamate
Pirimor 50 % pirimicarbe Carbamate WG 0.35 kg/ha 2 7
Teppeki 50% flonicamide Flonicamide WG 0.140 kg/ha 1 60

Tableau 3: Insecticides agréés en betterave sucrière contre les pucerons. Les couleurs dans la colonne efficacité du tableau fournissent des indications concernant l’efficacité des insecticides pour lutter contre 
les pucerons verts. En rouge sont repris les insecticides qui ne sont pas efficaces à cause de la présence de résistance chez Myzus persicae et en orange, ceux qui sont peu efficaces. L’insecticide repris en vert est 
le seul efficace  et agréé pour lutter contre les pucerons verts. 
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Figure 2 : Résultat d’un essai mené à Jandrain (2019). Le nombre de pucerons verts non-ailés par 10 
plantes est significativement plus élevé dans l’objet traité avec une pyréthrinoïde que dans l’objet 
non traité. L’application d’une pyréthrinoïde engendre une augmentation du nombre de pucerons 
verts aptères du à la non-sélectivité des pyréthrinoïdes vis-à-vis des insectes utiles.   
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De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

De belangrijkste plagen worden kort toegelicht. Ons advies, dat hieronder nader wordt 
toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming 
te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.  
 

Bestrijding van de plagen in functie van zaadbehandeling  

Afhankelijk van de gekozen zaadbehandeling verschilt de bestrijding van plaaginsecten in de 
suikerbieten. De drie mogelijke situaties worden hieronder weergegeven.  

 
Geval 1: Zaadbehandeling Cruiser Force (60g thiamethoxame + 6g tefluthrine per 
zaadeenheid) of Poncho Beta (60g clothianidine + 8g beta-cyfluthrine per zaadeen-
heid). 
 
Voor het tweede jaar op rij is een tijdelijke 120-dagenregeling  verleend voor het zaaien van bie-
tenzaad omhuld met neonicotinoïden, t.t.z. met thiamethoxam of clothianidine. Het zaaien van 
dit met neonicotinoïden behandeld zaad is toegestaan van 15/02/2020 tot 14/06/2020. 
Zoals vermeld op Fytoweb is dit waarschijnlijk het laatste jaar waarvoor een tijdelijke regeling 
voor het zaaien van dit met neonicotinoïden behandeld zaad wordt verleend. Net als bij de rege-
ling van 2019 is het gebruik van dit met neonicotinoïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan 
onder strikte rotatievoorwaarden. De beperkingen op het vlak van rotatie kunnen worden geraad-
pleegd op Fytoweb > Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 
dagen). 
 
Zaadbehandelingen met Cruiser Force en Poncho Beta bieden een goede bescherming 
tegen ondergrondse EN vliegende plaaginsecten. Bij de behandeling van zaden met Cruiser 
Force of Poncho Beta is geen insecticidenbespuiting nodig. 
 
Geval 2 : Zaadbehandeling Force (10g tefluthrine per zaadeenheid) 
 
Als gevolg van de rotatiebeperkingen die aan de 120-dagenregeling voor met neonicotinoïden 
behandeld suikerbietzaad verbonden zijn, zal op 85% van het bietenareaal zaad zonder neonicoti-
noïden in de omhulling worden gezaaid. De meerderheid van de landbouwers heeft daarom 
gekozen voor zaden die omhuld zijn met de Force-behandeling. 
Tefluthrine, het actieve bestanddeel van de Force-zaadbehandeling, heeft een contact- en damp-
drukwerking. Tefluthrin creëert een beschermende zone van 2 cm radius rond het zaad. Deze halo 
beschermt dus het zaad, de kiemwortel en het jonge plantje tegen het merendeel van de bo-
demplagen. Bodemplagen die in contact komen met de beschermende halo worden afgeweerd 
en geëlimineerd. Om een optimale werking van de zaadbehandeling te garanderen, is een zaai-
diepte van min. 1,5 cm en max. 2,5 cm vereist. Als het zaad dieper wordt gezaaid, zal er een zone 
in de bodem zijn zonder activiteit van de tefluthrine wanneer het jonge plantje zich naar het bo-
demoppervlak ontwikkelt. 
 
De Force-zaadbehandeling garandeert een bescherming van  jonge bietenplantjes tegen insecten 
die ondergronds schade veroorzaken. Force biedt een goede bescherming tegen de meeste 
bodemplagen, t.t.z. tegen wortelduizendpoten, miljoenpoten, ritnaalden en ondergrondse bie-
tenkevers. Force heeft een matige werking tegen springstaarten en emelten. Bij hoge druk zal de 
werking van Force waarschijnlijk minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren door zaad-
behandelingen zoals Poncho Beta of Cruiser Force.  In deze context worden een verlengde rotatie 
(meer dan een jaar op drie) en diversificatie sterker aanbevolen dan voorheen, om de schade door 
bodeminsecten te beperken. Daarnaast is de keuze van de gewassen binnen de rotatie belangrijk 
om waardplanten te vermijden . Door het vermijden van grasland en grassen zoals voorheen 
bijvoorbeeld kan het risico op schade door emelten worden beperkt. Daarnaast kan grond-
bewerking ook het risico op schade verminderen, aangezien sommige ondergrondse plagen 
gevoelig zijn voor grondbewerking. Een bladbehandeling is niet werkzaam tegen bodeminsecten 
en zal daarom niet helpen om het aantal jonge plantjes te behouden. Force heeft geen enkele 
werkzaamheid tegen vliegende insecten. Om de suikerbieten te beschermen tegen vliegende 
insecten kunnen insecticide bladbehandelingen bijgevolg noodzakelijk zijn.  
 
Geval 3 : Geen enkele insecticide in de zaadbehandeling  
 
In 2020 heeft een zeer kleine minderheid van de landbouwers (ongeveer 1% van het bietenop-
pervlak) gekozen voor zaad zonder insecticiden in de zaadomhulling.  
 
In deze situatie zijn jonge plantjes van de suikerbieten niet beschermd tegen bodemplaagin-
secten en bladinsecten. Als er aan het begin van de groei schade door ondergrondse insecten 
wordt waargenomen, kunnen er geen bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. Er is bij suiker-
bieten geen werkzame bestrijding van ondergrondse plagen erkend na de zaai. Net zoals in geval 
2 (Force 10g zaadbehandeling), kunnen bladbehandelingen nodig zijn om suikerbieten te bes-
chermen tegen vliegende insecten. 
 

De ondergrondse plagen van jonge bietenplantjes en hun schade  

Ondergrondse plagen veroorzaken vraatplekken op de meeste wortels die, bij zwaardere aanval-
len, kunnen leiden tot plantverliezen. 
 
Emelten (foto 1) hebben een cilindrisch lichaam dat zacht en resistent is en aardegrijs van kleur.  
Ze bijten de jonge plantjes door tot tegen de grond. De waarneming van stukjes blad of hele bla-
deren die in de grond getrokken worden, wijst zonder twijfel op de aanwezigheid van emelten in 
uw perceel . Deze schade wordt meestal waargenomen op vochtige bodems en vooral begin mei. 
Ritnaalden (foto 2) hebben een extreem hard en resistent cilindrisch lichaam dat heldergeel van 
kleur is. De ritnaalden knagen aan de jonge wortels, kiemstengel en/of top van jonge kiemplanten 
of snijden ze af. Ze zijn voornamelijk aanwezig na grasland. 
De bietenkevers (foto 3) zijn kleine, bruine kevers. De ondergrondse bietenkevers graven kleine 

ronde gaten op de stengel en de hoofdwortel.  
Ondergrondse springstaarten (foto 4) zijn kleine, langwerpige, witachtige insecten. Ze zijn verant-
woordelijk voor cirkelvormige vraatplekken op de kiemplant bij het openen van het zaad. Ze ver-
oorzaken eveneens vraatplekken in de vorm van langgerekte vlekken op de wortel.   
 

Miljoenpoten zijn witachtig met rode stippen op elke ring. Ze zijn vaak gegroepeerd in clusters in 
de buurt van jonge plantjes.  
Wortelduizendpoten zijn blinkend met een levendig en zigzaggend voorkomen. Deze twee 
plaaginsecten kunnen vraatplekken veroorzaken op de wortels van jonge suikerbietenplantjes.  
 

 

Vliegende insecten: aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen  

Naast bodemplagen zijn verschillende vliegende insecten verantwoordelijk voor schade aan 
suikerbieten, zoals aardvlooien, bietenkevers en bietenvliegen. Waarschijnlijk bent u in 2019 al 
enkele van deze insecten tegengekomen op uw bietenpercelen. Hieronder vindt u enige informa-
tie over de belangrijkste plaaginsecten die tijdens de groei worden waargenomen en over de 
aanbevelingen voor wat betreft bladinsecticidenbehandelingen. 
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Foto 1 (links):  Emelten en de typische schade veroorzaakt door de larven. 
Foto 2 (rechts):  Ritnaalden. 

Foto 3 (links) : Volwassen bietenkever van 2mm lengte die een vraatplek veroorzaakt aan een wor-
tel. Als de aantasting ernstig is, kan het leiden tot plantverliezen. 
Foto 4 (rechts) : Aantasting van ondergrondse springstaarten  in de kiem van het suikerbietenzaad, 
van zodra deze begint te barsten. 

Quelques conseils d’applications doivent être suivis pour assurer une bonne efficacité du Movento 
100SC. Le produit doit être appliqué le matin lorsque l’humidité de l’air est élevée et que les sto-
mates sont ouvertes. L’idéal est de traiter avec un volume d’eau suffisant (min 200l/ha) et lors d’un 
temps poussant (lorsque la température nocturne est supérieure à 6°C). Ces éléments sont impor-
tants pour assurer une bonne absorption du produit par les plantes et la conversion enzymatique 
du spirotétramate (forme inactive) en spirotétramate-énol (forme active) dans les cellules de la 
plante. Le produit a une action systémique ascendante et descendante et par conséquent la pro-
tection des parties de la plante nouvellement formées est également assurée. La persistance 
d’action du produit est comprise entre 15 et 20 jours. En réduisant la dose d’application à 
0,45l/ha, l’efficacité du produit est maintenue mais la persistance d’action est réduite.  

Les essais menés en 2019 ont démontré l’efficacité du Teppeki et de Movento 100 SC contre les 
pucerons verts. Les figures 3 et 4 ci-dessous présentent les résultats d’un essai inoculé avec des 
pucerons verts vecteurs de la jaunisse virale modérée (BMYV). L’essai a été mis en place à Meux 
(Province de Namur). Après l’inoculation, les traitements insecticides ont été réalisés. Les résultats 
du comptage du nombre de pucerons  verts aptères 12 jours après traitement sont présentés sur 
la figure 3 ci-dessous.  

A partir des résultats de comptage du nombre de plantes avec des symptômes de jaunisse, la 
même conclusion a pu être tirée. Des symptômes de jaunisse virale étaient observés sur 30% des 
plantes dans l’objet non traité, 15% dans l’objet traité avec Teppeki, 13% dans l’objet traité avec 
Movento à la dose de 0,45l/ha et 11% dans l’objet traité avec Movento à la dose 0,75l/ha. Les ré-
sultats au niveau du rendement financier brut (n’incluant pas le coût des produits et du passage) 
sont repris dans le graphique ci-dessous. 

Ce graphique illustre qu’un traitement insecticide a permis une augmentation du rendement 
financier brut de 5 à 9% en fonction du produit appliqué. Avec deux traitements insecticides effi-
caces, l’augmentation du rendement financier brut est de 12%. 

Les traitements en cours de végétation sont plus difficiles à positionner dans le temps et par con-
séquent, plus aléatoires en termes d’efficacité par rapport aux traitements de semences avec des 
néonicotinoïdes. Nous vous conseillons de ne pas effectuer vos traitements aphicides trop tôt et 
d’attendre que le seuil de traitement pour les pucerons verts (2 pucerons verts aptères par 10 
plantes) soit atteint. Même après avoir effectuer le premier traitement aphicide, la vigilance 
doit être maintenue jusqu’à et y compris la fermeture des lignes. En effet, vu la persistance 
d’action des insecticides foliaires variant entre 10-15-20 jours, les parcelles peuvent être réexposer 
au risque jaunisse en cas d’une deuxième (ou troisième) infestation. 

Le service d’avertissement en betteraves sucrières 

Tout comme en 2019, à partir de la mi-avril jusqu’à la mi-juin, une carte « avertissement pucerons 
verts » (figure 5) sera publiée et mise à jour chaque semaine pour suivre l’évolution des pucerons 
verts. Chaque champ suivi est représenté par un point coloré. La couleur du point indique le 
risque pucerons.  

- Vert : absence de pucerons verts aptères 

- Jaune : présence de pucerons verts aptères mais le seuil de traitement n’est pas atteint 

- Rouge : seuil de traitement atteint. Un traitement aphicide est recommandé. 

Le chiffre à l’intérieur du point signale le nombre de traitements insecticides efficaces contre les 
pucerons verts effectués. Cet outil accessible gratuitement sur le site internet de l’IRBAB 
(Rapidement vers > Cartographie champs d’observations > Carte « avertissements pucerons 
verts » (betteraves)) permettra aux agriculteurs de visualiser facilement le risque pucerons. Paral-
lèlement à cette carte, sur base des observations, un avertissement de traitement par e-mail sera 
envoyé dès que le seuil de traitement est atteint dans différentes parcelles de betteraves sucrières 
du réseau champs d’observation.  

Conclusion 

Un betteravier ayant choisi des semences de betteraves sucrières enrobées avec Force (10 g té-
fluthrine/unité) a une protection contre la majorité des ravageurs souterrains. Toutefois, pour 
lutter contre les insectes aériens, des traitements insecticides seront potentiellement nécessaires 
et devront être adaptés aux ravageurs présents dans le champ de betteraves. Les traitements à 
base de pyréthrinoïde ou de diméthoate doivent être évités autant que possible afin de pré-
server les insectes utiles importants pour lutter contre les pucerons verts. Lorsque que le seuil de 
traitement pour les pucerons verts est atteint (2 pucerons verts non-ailés par 10 plantes), 
un traitement doit être effectué dès que possible avec un produit efficace et agréé, c’est-à-
dire avec du Teppeki ou du Movento. 

Afin d’éviter des traitements et des coûts inutiles et aussi pour respecter les standards IPM, il est 
vivement conseillé d’effectuer des observations régulièrement dans vos parcelles de betteraves 
sucrières. L’IRBAB vous aidera dans cette démarche via son service d’avertissement en vous infor-
mant de la présence et de l’évolution des populations de ravageurs au cours de la période de 
végétation. 

Comment bien observer ces parcelles de betteraves sucrières afin d’avoir une lutte contre les pucerons adaptée ?  
 

Afin de déterminer si le seuil de traitement est atteint pour les pucerons verts, il est conseillé d’effectuer des comptages au 
moins une fois par semaine dans votre parcelle. Les comptages du nombre de pucerons verts aptères doivent être réalisés 
à quatre endroits différents de votre parcelle sur 10 plantes, donc sur 40 plantes au total.  
Toutes les feuilles des plantes de betteraves doivent être observées, même celles au cœur de la plante. Les deux côtés des 
feuilles doivent être inspectés. Si une feuille ou les bords d’une feuille sont enroulés, il faut dérouler soigneusement les par-
ties enroulées pour observer si des pucerons sont présents. Munissez-vous d’une loupe si nécessaire car les pucerons sont 
petits et de la même couleur que les feuilles de betteraves.  
 
Le Manuel de l’Observateur disponible sur le site internet de l’IRBAB détaille les méthodes d’observation et de comptage : 
Rapidement vers > Comment observer vos champs (documents)> Manuel de l’observateur.  

Figure 5 : Carte  « avertissement  pucerons verts » publiée chaque semaine sur le site internet de 
l’IRBAB à partir de mi-avril 

Figure 4 : Résultat d’un essai mis en place à Meux (2019).  Le graphique illustre le pourcentage de 
rendement financier brut supplémentaire des traitements par rapport à l’objet non traité. 
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Figure 3 : Résultat d’un essai mis en place à Meux (2019).  Les résultats du comptage du nombre 
de pucerons verts non-ailés ont démontré l’efficacité du Teppeki et du Movento (aussi bien à la 
dose 0,45l/ha que à la dose 0,75l/ha) pour lutter contre les pucerons verts.   
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