Bestrijding

Engerlingenbestrijding
Pas spuit goed aan
Engerlingen bestrijd je het best met de insectenparasitaire nematoden (aaltjes).
Voor deze toepassing is een gieter wel het doeltreffendste apparaat, maar op
grote oppervlakken is de veldspuit nodig. Deze moet je dan wel goed aanpassen.
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A

altjes aanbrengen met een veldspuit kan niet zomaar. De veldspuit moet aan een aantal eisen
voldoen, anders kunnen er problemen
ontstaan. Een voorbeeld was er vorig jaar
met een nieuwe spuit op een golfbaan
waar al jaren met succes gewerkt wordt
met aaltjes. Bij de kwaliteits- en spuitcontrole tijdens het aanbrengen van de aaltjes bij de eerste rondgang bleek dat de
nieuwe apparatuur die aan alle eisen
was aangepast, toch een desastreus effect
had op de aaltjes. Alle aaltjes waren ernstig beschadigd. De fout werd meteen
gevonden. De zeefjes waren wel correct

Fout

verwijderd uit de nozzles, maar de zeefhouder was nog intact. De pootjes van de
zeefhouder hadden scherpe randen en
door de ontstane werveling werden de
aaltjes vermalen. Het euvel werd provisorisch verholpen door het afknippen van
de zeefhouders. De aaltjes kwamen hierna wel in een zeer goede conditie onder
de spuit vandaan. Dus verwijder ook
de zeefhouders en vervang ze door een
passende afsluitring.

Engerlingensoort
Op een golfbaan in het noorden van het
land werd massaal een engerlingensoort

Fout

aangetroffen die weliswaar niet nieuw
was maar toch zelden in het verleden
voorkwam. Deze soort (Anomala dubia)
heeft geen Nederlandse naam. De schade
is dezelfde als van de andere, meer
bekende engerlingen. Anomala dubia
ontwikkelt zich in twee jaar tijd en kan
al zorgen voor vroege schade in juni en
juli. De bestrijding hiervoor moet enigszins aangepast worden.
Henk Vlug heeft het bedrijf Insect Consultancy, een bureau dat
zich voornamelijk bezig houdt met voorlichting bij engerlingenproblemen en de begeleiding van biologische bestrijding van
engerlingen. Info: telefoon (033) 277 35 75 of 06-53889071,
www.insectconsultancy.nl.

Goed

Twee foute en een goede spuitdop voor het aanbrengen van nematoden (aaltjes) voor de bestrijding van engerlingen. Naast de zeefjes moet ook
de zeefhouder verwijderd worden en door een afsluitring vervangen worden.
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