ir. C.B.Bus,PAV-Lelystad
Recent onderzoek naar schade door
ritnaalden geeft aan dat:
1.De bestrijding van ritnaalden met
5 literparathion per ha weinig
effectief was.Dit geldtzowel voor
toepassing voorhetploegen in het
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najaar,als bijinwerking bij het
poten in het voorjaar.
2. De toepassing van8 liter Dursban
per ha, volveldsen20 kg Mocap
per ha, volvelds weleffectief was.
In debetreffende proef werkte
Dursban betrouwbaar beter dan
Mocap.
3.Het niet toegestane insecticide x,
toegepastalsknolbehandeling bij
hetpoten, een gelijk effect had in
september opde nieuwe oogstals
20 kg Mocap.

Dursban enMocap bieden goede mogelijkheden
In augustus 1996werd hetPAV plotselingopgeschrikt door ernstige
schade aan consumptie-aardappelen
als gevolgvan vreterij door ritnaalden.In vroegerejaren kwam enkele
weken nahetpoten en bij het rooien
van denieuwe aardappelen wel eens
een gaatje voor indepoters.
Bij navraag bleek dat ook telers in de
omgeving volop schade hadden en
ook handelshuizen in andere delen
van het land meldden meer schade
dannormaal.

Ritnaald (± 20mm) en kniptor.
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Bij debestrijdingsmogelijkheden bleken erveel vragen te zijn. Indepraktijk wordt erbij diegenen diealeens
forse schade hebben opgelopen, soms
geëxperimenteerd met niet toegelaten
middelen entoepassingen. Omdat er
nog zoveel vragen zijn enomdatzich
nu een gelegenheid voordoet omeen
goedeproef aan teleggen omdat er
zoveel ritnaalden zijn, heeft het PAV
besloten een proef aan te leggen.

Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. Kniptorren zijn zwarte tot bruine
langgerekte insecten van 8-15 mm
lang.Ze overwinteren indegrond en
komen inhetvoorjaar te voorschijn.
Van meitotjuni zetdekever eitjes
af, bij voorkeur invochtige grond op
ruigten, grasland, luzerne,klaveren
graspercelen. Na circa vijf wekenkomen delarven (ritnaalden) uit.
Ritnaalden zijn hard, dun en worden
in drie tot vijfjaar, maximaal 25mm
lang.Ze zijn teherkennen aanhun
koperkleur (geel tot geelbruin),vandaar denaam koperworm. De grootsteaantallen ritnaalden komen voor
in oppervlakkige bodemlagen in de
maanden april enmei. Bij droogte
trekken delarven zich terug naardiepere lagen. Invochtiger omstandigheden, vaak in augustus/september, komen ze weer omhoog.
Deeerste tweejaar voeden deritnaalden zichmet dode organische stof en
veroorzaken in dietijd dus geen
schade aan degewassen. Inhet voorjaar van het derdejaar beginnen ze
zich aan de gewassen tegoed te doen.
De ritnaalden overwinteren diep inde
grond. Inhet voorjaar komen ze weer
boven, indebouwvoor en kunnen

object

%

parathion voorjaar
Dursban
Mocap
knolbehandeling x
onbehandeld

35
9
20
19
43

Tabel1.Percentage knollenmet gaatjes
eindseptember.
danaanzienlijke schade aan gewassen
aanrichten.Ritnaalden komen tijdens
hun leven niet boven de grond.
Nadrie,vier, somsvijfjaar zijn ritnaalden volgroeid en gaan zezich
verpoppen. Nacircavier weken,in
juli/augustus, komt dekniptor uit de
pop.Dezeverblijft dan inde grond
tothetvolgende voorjaar.

Opeenperceel waar zich in 1996in
aardappelen veel schade voordeed,
zijn in 1997opnieuw aardappelen gepoot (rasBintje). Hierin zijn devolgende objecten aangelegd:
Indeherfst (november) voor een deel
5 literparathion, voor een deelonbehandeld eninhet voorjaar, direct
voor het poten:
a. 5literparathion perha,
b. 8liter Dursban per ha,
c. 20kg Mocapper ha,
d. knolbehandeling met insecticide x,
e. onbehandeld.
Devolgende waarnemingen zijn gedaan:
-voorhetpoten het aantal ritnaalden
vaststellen per5halve knollen;
-bij 30cm gewashoogte, beginjuni,
bij 12poters devreterij vaststellen
enhet aantalritnaalden inen bij de
poters;
-nadeoogst, eind september, bij 100
knollen van demaat 50/60mmde
aantasting vaststellen.
Bij de waarnemingen werden gaatjes
geteld die 3mm of dieper waren en
werd onderscheid gemaakt tussen
gaatjes diereeds vroeg inhet seizoen
waren ontstaan, oudegaatjes, en gaatjes diekort voor deoogst waren ontstaan,nieuwe gaatjes.

Resultaten en discussie
Aantal ritnaalden beginapril
Het aantal ritnaalden per halve knol
enperveldje varieerde sterk. Opde
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veldjes waar innovember parathion
wasgespoten, werden gemiddeld 10
ritnaalden per veldje, dusper 5halve
knollen, vastgesteld en opdenietbehandelde veldjes 13.Hetverschil was
lang niet significant. Datdeparathion
zo weinig effect heeft gehad,kan veroorzaakt zijn doorde omstandighedenenhet tijdstip van toepassing. Op
8november wasdegemiddeldebodemtemperatuur op 10cmdiepte al
onder de 10°Cgedaald, was de grond
vrij nat en werden tijdens het ploegen
maar enkeleritnaalden gezien.
Waarschijnlijk zaten demeeste dieren
toen albeneden debouwvoor en zijn
erdientengevolge ookmaar weinig
gedood. Vanparathion isbekend dat
dit middel weinigpersistent is en dus
snel wordt afgebroken in degrond.
Waarnemingen injuni
Aantal poters met ritnaaldgaatjes
Er was geen significant verschil tussen wel en geen herfstbehandeling
metparathion. Tussen de voorjaarsbehandelingen waren er welduidelijke verschillen. Dursban, Mocap en
middel xkonden gaatjes inhetpootgoed volledig of bijna volledig voorkomen. Alleen 5literparathion bij
het poten had geen effect.
Aantalritnaalden injuni
In tegenstelling tot het aantal knollen
met gaatjes injuni ishet aantal ritnaalden bij deobjecten die inhetnajaar metparathion zijn behandeld wel
significant verschillend van de inhet
najaar nietbehandelde objecten.
Gemiddeld geven deinhet najaar behandelde objecten lagere aantallen
ritnaalden tezien; 3,8 ten opzichte
van 5,6 ritnaalden per 12poters.Dit
duidt erdus opdatde herfstbehandelingmet parathion dus weliets heeft
gedaan.
Bij deinhetvoorjaar aangelegde objecten waren de aantallen ritnaalden
bij Dursban en Mocap betrouwbaar
lager dan bij onbehandeld en parathion-toepassing inhet voorjaar. De
knolbehandeling met middel xleidde
echter tot meer ritnaalden dan alle andere objecten.
Van deritnaalden bleek een aantal
maar heel weinig beweeglijk meer te
zijn en was een aantal dood. Dit was
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vooral het geval bij het knolbehandelingsmiddel x.Alleen degrondin de
directe omgeving van depoter is echteronderzocht opritnaalden. Het is
daarom nietverwonderlijk dat alleen
bij dit object zoveel weinig beweeglijke endode ritnaalden gevonden
zijn.
Aantasting eind september
Bij hetrooien op 22september werd
maar éénritnaald gezien,later tijdens
debeoordeling van deknollen werdennogtweeritnaalden gevonden. In
tabel 1 wordt een beeld gegeven van
hetpercentage knollen met gaatjes
dat eind september werd vastgesteld.
Tussen de objecten die in de herfst
wel enniet waren behandeld met parathion was er geen significant verschil intotaal aantal knollen met
gaatjes. Daarom zijn intabel 1 alleen
degemiddelden over de voorjaarsobjecten weergegeven. Het totale aantal
knollen met gaatjes was uiteindelijk
na 8liter Dursban het laagst. In deze
proef werkte 8literDursban betrouwbaar beter dan 20kg Mocap.Het verschil tussen Dursban en deknolbehandelng methet insecticide x,was
netnietbetrouwbaar. Ook 5liter parathion (object a)lijkt ietste hebben
gedaan tegen ritnaalden, hoewel dit
verschil met onbehandeld niet significant was.
Zoals gezegd,washet effect vande
najaarsaanwending vanparathion niet
betrouwbaar. Het totale percentage
knollen metgaatjes van alle objecten
metnajaarsaanwending van parathion
was24%enzonder najaarsaanwending 26%.Bij debeoordeling vande
knollen isonderscheid gemaakt tussen
vroeg en laat inhet seizoen veroorzaaktegaatjes. Devroeg ontstane
gaatjes zijn breder envlakker. Indeze
proef wasvan degemiddeld25%
knollen met gaatjes, 19%vroegveroorzaakt,4%laaten2%vroeg enlaat.
Intabel 1 ishetpercentage knollen
metgaatjes weergegeven. Ditbetekent datwanneerhetpercentage knollenmet gaatjes door een behandeling
dehelft minder is,ophetoog de partij
dannogveel beter lijkt. Methet afnemen vanhet aantalknollen met gaat-
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atjesalsgevolgvanvreterijdoorritnaalden. Tweeknollenmetdiepegaten, vroeg tijdensknolgroeiveroorzaaktenéénknolmet
?enkleinegaten, latertijdensdegroeiveroorzaakt.

teemtnamelijk ookhet aantal
lenmetmeerdere gaatjes af.
deelvan deritnaalden die in april
en gevonden, zijn ineenbak met
iteekgraszode gedaan. Begin
waren dit allemaal nog ritnaalden
•op 19augustus bleken dezememels kniptorren te zijn geworden
r
ande 25).Het zoukunnen dat
3kophetproefveld heeft plaatendenendat om diereden op dit
îeleind september zo weinig
lenmet verse gaatjes werden geen. Kniptorren vreten namelijk
/elijks direct na verpopping.
ens deliteratuur vindt bijknipn3à5jaar nadat deeieren zijn
r
Mde gedaanteverandering van
aidnaarkniptor plaats.Helaas is
chternietmogelijk om aan de
van degrootte van de ritnaalden
ecieze ouderdom vast te stellen,
maalden die injuni werden geen, waren veelal 16tot 20mm
niptorren hebben hun eieren
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waarschijnlijk afgezet inhet gewas
zomergerst. Dit gewas ishiernamelijk van 1992tot 1995 steeds geteeld.

In 1996kreeg hetPAV temaken met
afgekeurde consumptie-aardappelen
alsgevolg van gaten en gaatjes veroorzaakt doorritnaalden. In 1997 zijn
depercelen daarom inhet voorjaar
aan dehand van halve aardappelknollenbemonsterd en daar waaréénof
meerritnaalden werden vastgesteld,
istijdens hetpoten een behandeling
metMocap uitgevoerd. Dit leidde op
dezepercelen tot veel minder aantasting en géén afkeuringen. Alleen op
eenperceel met meerdere voorvruchten in 1995zijn, ophet gedeelte waar
toen zomergerst stond, wel enkele
vrachten afgekeurd. Opdat gedeelte
is inhet voorjaar van 1997niet apart
opritnaalden bemonsterd. Leek de
schade inaardappelen alsgevolg van
ritnaalden ophetPAV in 1996nog
een incident, het was immers sinds
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1972niet voorgekomen en er wordt
geen meerjarig gras geteeld, sinds
1997isheteen serieuze bedreiging
voor de consumptie-aardappelteelt.
Dit betekent dat vlak voorhet poten
moet worden bemonsterd en zodra
ritnaalden worden vastgesteld, een
behandeling met een insecticide moet
wordenuitgevoerd. Hierbij liggen de
middelen Dursban en Mocap het
meest voor dehand, mede omdat
deze middelen inde bovenbeschreven, in 1997uitgevoerdeproef, een
goede werking hebben laten zien.
Voor het onderzoek naar delevenswijze en bestrijding van ritnaalden is
in 1997een nieuw project gestart dat
ook in 1998wordt voortgezet.

