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Ritnaaldenbestrijding aardappelen
Door het toenemend gebruik van organische mest en groenbemesters verbeterd het bodemleven elk
jaar. Ook de populatie ritnaalden neemt elk jaar toe. Sinds het verdwijnen van de Actara wordt de
aantasting van deze ritnaalden steeds meer. Dit heeft veel uitval, leeswerk en ergernis als gevolg.
Voorheen kon met Mocap goed gecorrigeerd worden als er ritnaaldenschade werd verwacht.
Tegenwoordig is chemisch alleen Nemathorin en Force Evo beschikbaar tegen ritnaalden. De
resultaten van deze middelen zijn teleurstellend het afgelopen seizoen. Daarnaast is het toepassen van
Nemathorin niet praktisch vanwege de 120 dagen regeling tussen poten en loofdoding. Dit vergroot
de kans op residu en problemen hiermee.
De laatste jaren hebben we ervaring opgebouwd met de middelen van Pireco voor o.a.
ritnaaldenbestrijding in mais en aardappelen. De resultaten hiervan zijn positief en goed te
positioneren in de pootgoed- en tafelaardappelteelt. Tercol is een biologisch kruiden- en
knoflookextract met een zeer goede afweer tegen ritnaalden.
Tercol is beschikbaar in verschillende formuleringen en is zeer goed mengbaar met vloeibare fosfaat,
rhizoctoniabestrijding en andere toevoegingen in de tank.
Aan de basis tijdens het poten:
10 ltr Tercol vloeibaar
30 kg Tercol granulaat

200-300 ltr water per ha

Wanneer de druk tijdens het seizoen erg hoog is
op bijvoorbeeld percelen met gescheurd grasland
kan na de bloei of tijdens de loofdoding nog een
aanvullende behandeling gedaan worden met
Tercol vloeibaar. Dit is in vele gevallen oud
bouwland niet nodig en vereist monitoring op
percelen met gescheurd grasland.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen?
Neem dan contact met ons op voor een
persoonlijk advies.

Wij besteden de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie.
AGROSERVO is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit
moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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