
De lokvallen bevatten een mengsel van tarwe- en maisza-

den en vermiculiet. In het onderstaande stappenplan leg-

gen we uit hoe jij jouw perceel kan monitoren op aanwezig-

heid van schadelijke ritnaalden. Na controle van de vallen 

door onze experten ontvang je een waarschuwingsbericht 

met de kans op mogelijke ritnaaldschade.

MATERIAAL

De praktijkcentra stellen een pakket samen met al het benodig-
de materiaal:

• 1 contactformulier

• 2 x 10 geperforeerde potten

• 2 x hoeveelheid vermiculiet

• 2 x hoeveelheid tarwe- en maiszadenmengsel

• Maatbeker

• 2 x 10 plastiek zakjes om vallen in te bewaren

•  10 stokjes om bij de lokvallen te plaatsen. 

PLANNING

Wij proberen op zoveel mogelijk percelen in een zelfde periode 
te monitoren. In het onderstaande overzicht zie je een richtlijn.

Afwijking van de planning is mogelijk in functie van de bode-
momstandigheden en teeltplanning, maar dan geef je dit aan op 
het contactformulier. Je laat de lokvallen steeds 10 à 14 dagen in 
de bodem staan om een optimale monitoring te kunnen uitvoe-
ren. Indien het weer en de nodige bewerkingen op het perceel 
het toelaten, plaatsen we twee reeksen in de bodem.

MONITORING RITNAALDEN

HOE WERKT DE LOKVAL?

Door het kiemen van de zaden en het ontwikkelen van 
de wortels, komt er CO2 vrij. De ritnaalden worden door 
deze CO2 aangetrokken. Een lokval blijft minimaal 10 tot  
14 dagen in de grond. Het aantal ritnaalden dat in die 
periode wordt aangetrokken is een aanwijzing voor de 
mogelijke gewasschade in het verdere seizoen. Er zijn niet 
veel ritnaalden nodig om een groot risico op economische 
schade te bekomen.

VERZAMELPUNTEN EN CONTACTPERSONEN

 

DEZE ACTIE KADERT IN HET LANDBOUWTRAJECT ‘SECTORBREDE GEÏNTEGREERDE BEHEERSING VAN RITNAALDEN’ (2015 - 2019) MET FINANCIËLE STEUN VAN HET IWT EN DE GEBRUIKERSGROEP.

DATUM STAP ACTIE

Dinsdag 14 maart Voorbereiding reeks 1 1

Woensdag 15 maart Plaatsen vallen reeks 1 2

Dinsdag 28 maart Voorbereiding reeks 2 1

Woensdag 29 maart Vallen vervangen reeks 1 + Plaatsen 
vallen reeks 2

3

Woensdag 12 april Vallen weghalen reeks 2 4

Einde Contactformulier invullen 5

Einde Vallen binnenbrengen 6

Nationale Proeftuin voor 
witloof
Blauwe Stap 25
3020 Herent
Contact: Lise Vanhaeren
lise.vanhaeren@vlaamsbrabant.be 
016 21 37 51

Inagro
Ieperseweg 87 
8800 Rumbeke-Beitem
Contact: Femke Temmerman
femke.temmerman@inagro.be 
051 27 32 53

Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Contact: Simon Wouters
simon.wouters@provincieantwerpen.be 
014 85 27 07

ILVO Plant Gewasbescherming
Burg. van Gansberghelaan 96
9820 Merelbeke
Contact: Johan Witters
johan.witters@ilvo.vlaanderen.be
09 272 24 54

HOOIBEEKHOEVE



STAP 1
VOORBEREIDING | REEKS 1

Plaats het mengsel van tarwe- en 
maiszaden 24 uur in een ruime hoe-
veelheid water. Zo zorg je ervoor dat de 
zaden tijdig beginnen te kiemen.

Laat de zaden weken in water en be-
vochtig de vermiculiet.

Vul de potten vol-
gens lasagnemodel
• 50ml vermiculiet 
•  160 ml zaden-

mengsel
• 50ml vermiculiet

STAP 2
PLAATSEN VALLEN | REEKS 1

De vallen worden op volgorde (R-01, 
R-02, R-03,…) geplaatst in 2 rijen met 
telkens 5 vallen. De twee rijen liggen 
minstens 20 meter uit elkaar. Laat in 
de rij 10 meter tussen de lokvallen. De 
vallen worden indien mogelijk minimaal 
10 meter van de rand van het perceel 
geplaatst.

Graaf een put met een diepte van ca. 15 
cm en een breedte van ca. 20 cm. Plaats 
de pot in de put, zodat de bovenrand van 
de pot 2 cm onder het bodemoppervlak 
komt te liggen. Indien er al ruggen ge-
trokken zijn moeten de lokvallen in de 
rug geplaatst worden. De bovenrand van 
de pot komt dan 2 cm onder het opper-
vlak van de rug.

Maak een ruime put. Steek de pot in de 
put en vul de put verder op met aarde.

Plaats een stok bij 
elke pot zodat je 
deze 2 weken later 
kan terugvinden.

STAP 3
VOORBEREIDING | REEKS 2

Eén dag voor het uithalen van reeks 1 
maak je opnieuw 10 potten klaar zoals 
in de voorbereiding van reeks 1.

STAP 4
WEGHALEN VALLEN | REEKS 1

Na 14 dagen worden de 10 vallen uit 
reeks 1 voorzichtig uitgegraven. Kijk in 
de put of er ritnaalden ontsnapt zijn. In-
dien je ritnaalden vindt, voeg je ze bij 
in de zak. 

Steek elke pot 
in een afzon-
derlijke zak 
met het over-
eenkomstige 
label. Bewaar 
de lokvallen 
(reeks 1) op een 

donkere en koele plaats tot wanneer je 
ze kan bezorgen aan een praktijkcentra.

STAP 5
PLAATSEN VALLEN | REEKS 2

Graaf de vallen van reeks 2 telkens een 
halve meter verder in en verplaats de 
stokjes.

STAP 6
WEGHALEN VALLEN | REEKS 2

Veertien dagen na het plaatsen van reeks 
2 mogen de vallen worden weggehaald. 
Graaf de pot voorzichtig uit en kijk in de 
put of er ritnaalden ontsnapt zijn. Steek 
elke pot in een zak met het juiste label. 
Vul de putten en haal de stokken weg.

Bewaar deze reeks lokvallen samen met 
reeks 1 op een donkere en koele plaats 
in afwachting van transport naar een ver-
zamelplaats.

STAP 7
VERGEET HET CONTACT- 
FORMULIER NIET!

Vul het contactformulier in. Zo kunnen 
wij jou op de hoogte brengen van de 
monitoringresultaten.

STAP 8
LOKVALLEN BINNENBRENGEN

Breng de lokvallen binnen in een verza-
melpunt. Indien je niet in de mogelijk-
heid bent om de lokvallen bij een ver-
zamelpunt aan te leveren, verwittig dan 
één van de contactpersonen. 

STAPPENPLAN

10 m

20 m

10 m

10 m

10 m

10 m


