Insecten op de Europese golfbanen
Sommige insecten worden door de mens gezien als schadelijk, omdat ze pijnlijk kunnen bijten of steken en ziektes overbrengen. De meeste
schade ondervindt de mens echter van plantetende insecten. Die zuigende en knagende beesten kunnen hele oogsten vernietigen en ook
ernstige schade toebrengen aan de golfbaan. Insecten consultant Henk Vlug geeft in een serie van drie artikelen een beeld van de geleedpotige boosdoeners die op de golfbanen zoal voorkomen en hoe u schadelijke insecten kan bestrijden.
Deel 2: Langpootmuggen, rouwvliegen en andere insecten.
Auteur: Henk Vlug
Emelten vreten niet aan de wortels van het gras
maar bijten aan de oppervlakte de groene delen
van de grasplant af die ze vervolgens in hun
holletje naar beneden trekken om op te vreten.
De schade door emelten uit zich door kleine
kaalgegraasde plekken die bij hoge dichtheden
aaneensluiten en zo een open zode veroorzaken.
In de zode komen nog een aantal andere schadelijke insecten voor zoals rouwvliegen, aardrupsen,
snuitkevers en grondparels. De schade daarvan
is meestal beperkt.

doen op dat moment schade. Eens in de zeven
jaar is een top van de vlucht te verwachten van T.
paludosa. Deze top lijkt in 2007 te zijn geweest.
Emelten zullen in de winter 2007/2008 daarom
niet erg talrijk zijn. Vanaf dit moment bouwt de
populatie zich weer langzaam op. Vanaf 2011
kan weer de eerste schade verwacht worden.

Langpootmuggen
De larven van langpootmuggen heten emelten.
Emelten vreten bovengronds aan de groene delen
van de grasplant waardoor kale plekjes ontstaan.

de vlucht de langpootmuggen heengedreven
heeft, is de meeste kans op schade. In het gras
op de fairways en tees is de schade meestal
beperkt en geeft slechts in enkele gevallen aanleiding tot bestrijding. Er komen in het Nederlandse grasland vijf soorten voor waarvan er twee
een belangrijke rol spelen. Dit zijn Tipula oleracea
en Tipula paludosa. De eerste (T. oleracea) heeft
twee generaties per jaar; met een vlucht en
eileg in mei en vervolgens weer in het begin van
augustus. De dichtheid van de populatie is over
het algemeen niet erg hoog. In sommige jaren
is T. oleracea als mug in lage dichtheden de hele
zomer door te vinden. De tweede (T. paludosa)
heeft één generatie per jaar; met een vlucht en
eileg vanaf de tweede helft van augustus tot aan

In de winter groeit het gras niet door zodat de
plekjes zich niet herstellen. Bij hoge dichtheden
kunnen meerdere kleine plekken zich aaneensluiten tot grotere kale plekken waardoor onkruiden
meer kans krijgen om zich daar te vestigen.
Op beschutte plaatsen, waar de wind gedurende

oktober. Deze vluchten zijn vaak erg massaal.
De biologie van beide soorten is verder gelijk. De
emelten van beide soorten zijn onderling niet
van elkaar te onderscheiden. Onder gunstige
omstandigheden kunnen de emelten zich in het
najaar ontwikkelen tot 4e stadium larven. Deze

bij elkaar rondom een pol gras. Ze vreten aan de
wortelhals van het gras waardoor het zwad los
komt te liggen. Bij ernstige aantasting kan een
sterke wind het dode zwad wegblazen waardoor
grote kale vlakken ontstaan. De indruk bestaat
dat de eieren worden gelegd in wat langer gras.

36 www.greenkeeper.nl

Rouwvliegen
Rouwvliegen (Dilophus febrilis) hebben larven
die op het eerste gezicht enigszins op kleine
emelten lijken. Als men goed kijkt ziet men een
duidelijk zwart kopje, terwijl emelten de (niet
zwarte) kop ingetrokken hebben in de huidplooi
van het eerste segment. Rouwvlieglarven komen
in groepjes voor. Vaak zijn het er meer dan 100

Achtergrond

Popje Snuitkever

Wortelluizen

Uitgebreide schade zal mogelijk daarom weinig
voorkomen op het gras van golfbanen. De rouw-

betekenis. Een bekende soort in grasland is
Sitona lepidus. In omringende beplanting (hees-

Veenmollen
Deze zeer grote insecten leven voornamelijk

vliegen die evenals de langpootmuggen tot de
groep van de muggen behoren zijn donkergekleurde trage insecten. De vrouwtjes hebben
donkergekleurde vleugels, de mannetjes heldere
vleugels. Ze komen vooral op grote witte of
lichtgekleurde vlakken af en hun verschijning is
meestal massaal. Ze hebben één generatie per
jaar en vliegen hoofdzakelijk in mei. Een klein
deel van de populatie vliegt pas in augustus uit.

ters en struiken) komt de gegroefde lapsnuitkever, die beter bekend staat als de taxuskever
(Othiorrhynchus sulcatus), veel voor en kan
aanleiding geven tot ernstige schade. Uit het
gras is deze niet bekend.

ondergronds. Door het graven van gangen en
broedkamers ontstaan er gangen die aan de
oppervlakte van het gras een verdieping kunnen
veroorzaken. Veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa)
leven bij voorkeur op zand- en veengronden.
Vaak worden ze aangetroffen in de buurt van
waterpartijen. Bijkomende schade zou kunnen
bestaan in het ondergronds afvreten van graswortels en het kaalvreten van het gras boven hun
kraamkamers. Hoewel op een aantal plaatsen talrijk aanwezig, wordt deze soort toch beschouwd
als een bedreigde diersoort (rode lijst).

Andere insecten
Aardrupsen.
De aardrupsen zijn de larven van vlinders uit de
groep van de uiltjes. Het zijn nachtvlinders.
De rupsen van de grote worteluil (Agrotis ipsilon)
kunnen op een green juist boven het oppervlak
vraatsporen maken die als oppervlakkige gangen
zichtbaar zijn. In de fairways en tees komen ze
ook voor, maar daar worden ze meestal niet
opgemerkt. A. ipsilon is polyfaag en in vele teelten een plaaginsect. De soort komt wereldwijd
voor. Andere in Nederland voorkomende aardrupsen in gras zijn de huismoeder (Noctua pronuba) en de gewone velduil (Agrotis segetum).
Deze soorten vreten ondergronds aan de wortels
van het gras. In enkele gevallen vormen ze een
plaag. De rups van de grasuil (Cerapteryx graminis) komt algemeen voor en vreet bovengronds
aan de grasstengels. In sommige jaren is deze
soort zeer talrijk. Bestrijding is meestal niet
noodzakelijk omdat de rupsen zelden het groeipunt van het gras beschadigen.
Snuitkevers
De larven van snuitkevers (Curculionidae) zijn
pootloos. De kleine larven vreten aan de wortels
van het gras. Meestal zijn ze te vinden in het
langere gras en doen ze geen schade van

Grondparels
Grondparels (Margarodes spp.) behoren tot de
insectengroep van de schildluizen. De jongere
stadia zitten verscholen in kleine ronde harde
bolletjes die meestal lichtbruin van kleur zijn.
Vanuit zo’n bolletje steekt een zeer dunne zuigsnuit. Hiermee zuigt ze plantensappen uit de
wortels. Bij een hoge populatie is de schade
zichtbaar als een lichte geelverkleuring. Een
bestrijding is niet alleen onmogelijk maar
meestal ook niet noodzakelijk.
Bladluizen
Ondergronds leven gespecialiseerde bladluizen
aan de wortels van het gras. Meestal is in de
directe omgeving de gele weidemier (Lasius
flavus) waar te nemen. Deze mier leeft samen
met deze ondergrondse bladluizen. Naast het
opruimen van eieren en kleine larven van diverse
insecten nemen de mieren het vocht op dat de
bladluizen afscheiden. Veel van deze bladluizen
aan de graswortels zal resulteren in een lichte
geelverkleuring. De mieren kunnen kleine zandhoopjes vormen die zowel hinderlijk zijn voor
het balverloop als ook schadelijk voor de
messen van de kooimaaier. Een andere mieren-
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Veenmol

soort die ook samen leeft met bladluizen is
de zwarte wegmier (Lasius niger). De overlast is
meestal niet van zoveel belang dat een
bestrijding moet worden overwogen.

Schade door Aardrupsen
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