VERGELINGSZIEKTE BIJ BIETEN
VERORDENING
De voorschriften in verband met vergelingsziekte bij bieten zijn opgenomen in de
Plantenziektenwet.
ALGEMEEN
Vergelingsziekte bij bieten kan de opbrengst en de kwaliteit van suiker- en
voederbieten aanzienlijk schaden. Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door een
virus, die overwintert in bieten die ’s winters worden opgeslagen en worden
gebruikt voor vervoedering. Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze
bieten vormt, kunnen luizen het virus verspreiden. Een andere wijze van
overwintering is via de zaadteelt van bieten.
De voorschriften zijn gericht op het tegengaan van de verspreiding van
vergelingsziekte.
VOORSCHRIFTEN
Het in voorraad hebben van bieten
In bepaalde gebieden in Nederland worden voorwaarden gesteld aan het in
voorraad hebben van (afval van) suiker- en voederbieten. Het is verboden om
suikerbieten, voederbieten of afval daarvan afkomstig van de voorgaande oogst
voorhanden of in voorraad te hebben, voor zover hieraan bladvorming voorkomt.
Het verbod geldt vanaf 1 april in gebied A (zie kaart ‘Vergelingsziekte
(voorraad)’:
• in de provincie Noord-Holland voor de gemeenten Haarlemmermeer en
Wieringermeer;
• in de provincie Zuid-Holland voor de eilanden Rozenburg, Voorne, Putten,
IJsselmonde, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, Tiengemeten en
Goeree-Overflakkee;
• in de provincies Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Het verbod geldt vanaf 15 april in gebied B (zie kaart ‘Vergelingsziekte
(voorraad)’:
• in de provincie Groningen;
• in de provincie Friesland.
Zaadteelt van bieten
In bepaalde gebieden (A, B en C) in Nederland is zaadteelt van bieten verboden
of worden voorwaarden gesteld. Het gaat om de gebieden A, B, en C. Zie kaart
‘Vergelingsziekte (zaadteelt)’.
Gebied A:
Dit gebied bestaat uit de provincies Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant. Het is
verboden om in dit gebied suikerbieten en/of voederbieten voor zaadwinning te
telen.
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Gebied B:
Dit gebied bestaat uit de provincie Groningen. Het is verboden om in dit gebied
suikerbieten en/of voederbieten voor zaadwinning in kassen te telen.
Gebied C:
Dit gebied bestaat uit de provincies Noord-Holland en Friesland. In dit gebied is
het bij de teelt van suikerbieten en voederbieten voor zaadwinning verplicht
bladluizen te bestrijden als deze op de planten van deze gewassen voorkomen.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen de NVWA, telefoon 070 - 370 85
37.
DISCLAIMER
Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze notitie is
uitsluitend bedoeld als toelichting op het teeltvoorschrift. De tekst van de
Plantenziektenwet, en eventuele ministeriële regelingen en besluiten, is leidend.
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