ANNE VAN DIJK RIJSTONDERZOEKSCENTRUM NICKERIE

De meest voorkomende rijstplagen en onkruiden in Suriname
Ziekte/Plaag

Schadelijke
periode

Chemische
bestrijding

Andere maatregelen
(Cultuurmaatregelen)

Afgebeten
kiemplantjes

Tot ongeveer 2
week na inzaai

Fentin Acetaat1

Veld droogleggen

Wit-gele gangen in
de bladeren
Eerst vergeling dan
roodoranje
verkleuring van de
planten
Opgevreten
bladeren en
stengels

1-4 weken na
inzaai
1-4 weken na
inzaai

Zaadwantsen
Oebalus poecilus

Lege korrels

Vanaf bloei

Stengelboorders
Rupella albinella

Lege aren (pluimen)

4-15 weken na
inzaai

Helodytus “wormen”
Lissorhoptrus foveolatus

Afgebeten
kiemplantjes
Afgebeten wortels
Geel-oranje
verkleuring
(verbranding) van de
planten

Tot ongeveer 12 weken na
inzaai
4-10 weken na
inzaai

Opgevreten
bladtoppen

4-15 weken na
inzaai

Ratten
Holochylus brasiliensis
Djhoesa
Fimbristylis miliacea

Afgebeten stengels
en pluimen
Zwakke uitstoeling,
kleine aren

1-15 weken na
inzaai
Gehele
groeiduur

Moraina
Ischaemum rugosum

Zwakke uitstoeling,
kleine aren

Gehele
groeiduur

Rode rijst
Oryza spp.

Zwakke uitstoeling,
kleine aren

Gehele
groeiduur

Padiegras
Luziola spruceana
Pindagras
Sphenoclea zeylanica

Zwakke uitstoeling

Gehele
groeiduur
Gehele
groeiduur

Slakken
1. Pomacea diliodes
2. Pomacea glauca
Bibitvlieg
Hydrellia deonieri
Thrips
Stenchaetothrips
biformes
Spodoptera rupsen
(Gadhaila)
Spodoptera frugiperda

Zuigende insecten
(Delphaciden, Jassiden)
-Sogata oryzicola
-Draeculacephala
clypeata
Sprinkhanen
Conocephalus cinerus

Schade

Zwakke uitstoeling

1-6 weken na
inzaai

Insecticide1
Insecticide1

Insecticide1

Insecticide1
Insecticide1

Insecticide1
Insecticide

1

Vroege inzaai en veld
droogleggen
Planten 2-3 dagen onderwater
zetten
Goede stroverbranding en
droge grondbewerking, ook
dammen en kavelsloten
schoonhouden
Korte inzaaiperiode2, niet te
vroeg of te laat inzaaien,
dammen schoonhouden
Goede stroverbranding en
droge grondbewerking, ook
dammen en kavelsloten
schoonhouden
Veld droog leggen
Korte inzaaiperiode2,
ureumbemesting in 3 keren,
normale zaaidichtheid en af en
toe water aflaten.

Insecticide1

Korte inzaaiperiode2

Rattengif (op 5
plaatsen per hectare)
•
2.4-D (4
weken na inzaai).
Met propanil op 3
weken na inzaai
•
Nomina (2-3
weken na inzaai)
•
Propanil (2
weken na inzaai)
•
Nomina (2-3
weken na inzaai)
_

Doodslaan en dammen en
kavelsloten schoon houden
Onderwater inzaaien

Onderwater inzaaien

Voorkiemen en modderen,
onderwater inzaaien en
selecteren.

2,4-D of Nomina
2,4-D of Nomina
(5 weken na inzaai)

Onderwater inzaaien, goed
egaliseren en balken

1: Insecticidebespuiting: zie folder december 2005; bemestings- en chemicaliënadvies.
2: Korte inzaaiperiode: periode van 6-7 weken en geldt voor geheel Nickerie.
Voor meer informatie, maak contact met het ADRON. Europolder Noord Serie 2 No. 16 of
Tel: 0317579 en 0317580.
Nickerie, december 2005

