Daniel A . Potter

Meikever: de schrik van bomen en grassen
Weinig planten zijn veilig voor de eetlust van deze vraatzuchtige plaag.

De Melkever is de meest vernietigende insect op golfbanen in hel oosten van
Amerika. Miljoenen dollars worden ieder jaar gebruikt om de plaag te
bestrijden en om de grasmal te renoveren. Melkeverlarven e te n de worte ls
van de grasplant op zodat de zode bij droog weer verdroogt en de grasmat
afsterft De volwassen kever voe dt zich met bijna 300 verschillende planten
van rozen tol klimop. Veel schaduw- en sierbome n dle op golfbanen worden
gepland zijn onder andere hun voedsel bron.
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Metkeverlarven eten de wortels van gras
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te leggen
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of meer larven weerstaan zonder dat ZICh
schade vertoont Zomerdroog te, kort
maaten, verdiChting en andere druk verergert de door de larven aangenchte
schade
Beheersing van de meikever
Golfbaanmanagers en greenkeepers hebben een aantal verschtllende controlemogeliJkheden, alhoewel de ene meer
succes heeft dan de andere
Metkevervallen met twee soorten lokaas.
De één verspreidt de geur van een maagdeliJk vrouwtje, de ander verspretdt een
voedselgeur wat betde geslachten aantrekt De vallen trekken veel meer kevers
aan dan ze kunnen vangen Het blijkt dat
gevoelige planten dKhtbtj de vallen veel
meer schade kunnen verdragen, dan
wanneer er geen vallen worden gebruikt.
Men heeft voorgesteld om honderden
vallen te plaatsen voor ·volledtge controle". Het valt te betwt)felen of deze tacttek voortdurend tn ZIJn voordeel voorz1et
waar de meikever zich heeft gevestigd

leveren betere aaltJes mseatode voor larven beheersmg
Schimmelachtige insecticiden.
Beauvena bass1ana ts een natuurlijk voorkomend schtmmel dat de msecten 1n de
bodem tnfeaeert. Een commercteel product d1e deze schtmmel bevat IS

Mt>lolonlha mf'lotontb• L

HIJ lf·t·Jt hooldt<tli.f'hJk

Melkachtige ziekte
Melkachtige Ziekte btJ metkeverlarven
wordt veroorzaakt door de Badene
popilllae. Wanneer deze wordt opgenomen door de larven, wordt ZIJn geboortegrond sporen dragend Hienn kunnen ZIJ
ztch ontk1emen en vermentgvuldtgen,
waardoor het bloed van de z1eke larven
door de sporen melkachtig Wit wordt.
waarna de dood tntreedt (dat duurt
ongeveer één maand) De dode larven
laten miljoenen n1euwe sporen vnJ 1n de
grond waarmee ZIJ andere larven kunnen
1nfederen. Sporenstof van de melkachtige z1ekte IS op de markt gebracht onder
handelsnaam als Doom of Mtlkyspor. Het
melkachtige Ziekteproduct IS relattef duur
en wem tg onderzocht 1n recente untversitatre onderzoeken
Nematoden
Aaltjes toepass1ngen De bodem moet
nat ZIJn. het liefst tn de vroege ochtend
of avond of op een regenachttge of
bewolkte dag Toepassing moet dtreà
mgeregend worden
De hedendaagse producten bevatten
Stemernema carocapsae Een soort dat
we nu kennen IS nogal tneffecttef tegen
worteletende larven
Andere aaltjes ZIJn meer effectief, maar
er ZIJn techntsche problemen geweest
om hen tn stabiele commeroèle producten te formuleren. Lopende onderzoeken
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Naturalis-T en 1S op de markt gebracht
voor beheersmg van engerltngen en andere schadeliJke Insecten. d1e z1ch 1n de graszoden bevmden. Tot dusver. ZIJn optredtngen tn umversttatre veldproefnemtngen
gnlllg en het blijkt ntet deugdeliJk tegen
het beheersbaar houden van larven.
Chemische controle van volwassen
larven.
Carbaryl (Sevm) 1nsed1C1de IS Jarenlang
het standaard tnsecttodenmtddel
geweest Professionals kunnen ook
pyrethrotds gebrUiken. zoals SCimttar.
Talstar of Tempo WekeltJkS gebruik kan
nodtg ZIJn . Insectendodende mtddelen
doden de kevers. maar geven ntet
voldoende beschermtng Producten d1e
Neem of Pyrethrum bevatten ZtJn met
bijzonder effectlef

De tradittonele benadenng 1s om een
kort Inwerkende tnseàtcide aan te brengen na het leggen van de ett)es en voor
het Uitkomen van de larven. zeker voordat de larven groot genoeg ZIJn om ziChtbare schade aan te nchten.
In de meeste gebteden 1s voor in augustus de ideale tiJd
~ Bendtocarb
(Turcam)
• Cabaryl
(Sevtn)
• Ethoprop
(Mocap)
~ lsofenphos
(Oftanol)
• Tnchlorfon
(Dyloxl
Bovenstaande bestriJdtngsmtddelen worden gebrutkt voor curatteve bestnJdtng
van metkerlarven op golfbanen
Halofenoztde (Mach 2) IS eveneens effecuet voor vroege curatteve bestnjdtng
Grote larven ZIJn moeiliJker te bestnjden.
Dylox en Mocap schijnen hun werk beter
te doen dan andere producten tegen
bestnJdtng van grote larven en ZIJn de
beste keuzen tn het late setzoen (september of oktober) als herstellende behandeling. Dylox tS relatief ook goed voor het
doordnngen van de vtltlaag Geen tnsecttode ts effecttel genoeg wanneer de larven voor de wtnter d1eper 1n de bodem
gaan. Behandeling m het voorjaar IS
gewoonlijk onnodtg, behalve wanneer de
1nfeà1e zwaar 1s Mentge greenkeeper IS
begonnen met preventteve larvencontrole met een lang-werkende insectiCide; of
halofenoztde (Mach 2) of tmtdadopnd
(Ment). Ment behoort tot een nieuw chemische klasse genoemd chlorontcottnyls
PhyUopulhil borUtoLI L
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Chemische controle van jonge larven.
BodeminseàiCtden geven gewoonliJk
goede controle op de metkeverlarve m1ts
het op tijd gebeurt en de behandeling IS
tngeregend en de zode met al teveel vtlt
bevat
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Gebrwk:

Gevoelige planten en bomen voor meikevers
Acer Palmaturn
Handpalmesdoorn
Noorse esdoorn
Acer platano1des
Aesculus h1ppocastanum
Paarde kastanJe
Gewone stokroos
Althea rosea
Betula pubeseens
Zachte berk
Hibtscus synacus
Alle Althaea struiken
Juglans nigra
Amenkaanse noot
Malus
Alle sterappel soorten
Platanus acenfoha
Gewone plataan
Alle rozen soorten
Rosa
Alle soorten linde-bomen
T1llia
Somm1ge soorten 1epen
UImus
Somm1ge eikensoorten
Quercus

Cabaryl is een mtddel tegen rupsen.
kevers en futzen m fruttbomen en wordt
gebruikt tegen wormen op sportvelden.

lsofentos
Is een organtsche fosforverbtndtng met
een Insectendodende etgenschap
lsofentos IS waarschiJnliJk mattg afbreekbaar tot pesustent 1n de grond en
afbreekbaar tn natuurliJk water
Werking
lsofentos bernvloedt de overdracht van
tmpulsen rn het zenuwstelsel van dieren.
D1t le1dt tot hev1ge verkrampmg van de
spteren en wtemdelijk toe sterfte van het

In tegenstelling met conventionele lnsecttciden. welke g1ft1g ZIJn voor gewervelde
dieren, heeft Ment een selectteve werking op het zenuwstelsel van het msect
Mach 2 1s het eerste groet-regulatte toegestaan op zoden. Het ontwncht het
hormonale systeem dat de groei van de
msecten controleert. Dus be1de producten ZIJn laag in tox1teit tot de mensen en
de d1eren. Be1de producten voorzten m
uttstekende controle over pas gelegde
me1kevereitjes, 1nd1en het m1ddel1s toegepast voordat de eitJeS ZIJn uttgekomen.
De optimale behandeltng tn de meeste
gebleden 1s 1n het begin van JUni tot mldden juli. Mach 2 en Merit hebben allebet
voldoende werk1ng wanneer ze toegepast worden 1n het vroege voorJaar
Ook ZIJn betde producten relattef ontztnkend wanneer de beregen1ng IS verlaat.
Merk op dat Ment ntet erg effecttef is
tegen grote larven. dus het moet preventtel gebrutkt worden. Mach 2 IS acttef
tegen zowel kle1ne als mtddelgrote larven, dus het kan gebrUikt worden voor
zowel preventleve als vroege curatteve
behandeling

moment eerst nog met proefnemtngen
beztg ZIJn.
Proefneming S.G.C.
Btj ons op de baan heeft SILVERLJNDE R
& D een proef uitgezet om engerlingen
op btologtsche basts te bestriJden. Deze
proef heeft tn het afgelopen zomer en
najaar plaatsgevonden. Het IS moeiliJk te
zeggen of dtt mtddel wel of met heeft
gewerkt Men IS begonnen met het
bestnjden toen de schade al was aangencht De behandelde en onderzochte
proefstukken toonden wel aangetaste
larven aan maar toonden n1et aan dat
het m1ddel op dat moment volledtg heeft
gewerkt.
Mtsschten moet men eerder begtnnen
met de bestnjd1ng van engerlingen, maar
dan dtent ZICh een ander probleem aan,
waar komt de engerlingenexplosie het
volgende jaar. Als men dat weet dan kan
men preventlef gaan bestrijden

tlaop Als u volgroeid ZIJn l:l)n Zt" nnqrv~t 20 mm l4nQ en

Werkzame stoffen
Noot van de vertaler·

Gevoelige planten en bomen voor
meikevers
Over de waardplanten van de metkevers
ts tn de literatuur weintg bekend, vermoedeliJk ZIJn er veel meer planten dan
er op d1t moment bekend ts.
Doordat de laatste Jaren metkeverplagen
vaker voorkomen, wordt er nu onderzoek gedaan naar de bestnJdtng van de
metkever. BestnJdingsmiddelen dte de
meikever effectlef kunnen bestnJden 1n
openbaar groen IS er nog ntet
Er ZIJn bednJven dte op btologtsche basts
een bestn)dtngsm1ddel over een paar Jaar
op de markt gaan brengen, maar op d1t

getroffen msect.

Genoemde mrddelen ZIJn gebaseerd op
de Amerrkaanse sttuatte en ZIJn in

Trichloorfan.
Is een organtsche fosforverbindtng met
Insectendodende e1genschap. Verder IS
er mets over trichloorfan bekend.

Nederland met toegestaan.
Werkmg

C.abaryl
C.abaryl is een carabamaat. Het ts waarschiJnliJk tn de bodem en tn het water
afbreekbaar Cabaryl IS weintg mobtel tn
de grond en spoelt alleen btJ toepass1ng
tn het naJaar utt naar het grondwater De
stof ts mattg tot zeer g1ft1g voor wormen
en voor sommtge kevers.

Trrchloorfan beiiwloedt de overdracht
van 1mpulsen m het zenuwstelsel van dteren. D1t letdt tot hevige verkramping van
de spieren en lwteindelijk tot sterfte van
het getroffen insect.
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