Engerlingen, hoe erg is de overlast?
Werkgroep Den Engerlingh start inventarisatie-onderzoek naar overlast
engerlingen
Dit najaar is in de golfbranche een werkgroep Den Engerlingh ontstaan. Hierin zitten onder andere de NVG, NGA, NGF en verder nog
golfbaan Herkenbosch en De Zaanse Golfclub. Eerste doel van deze werkgroep was inventariseren hoe groot de overlast was van
engerlingen, via een internetonderzoek. Vakblad Fieldmanager heeft daar, speciaal voor de sportveldenbranche, een eigen onderzoek
aan gekoppeld. Beide onderzoeken werden via de e-mail nieuwsbrief van de vakbladen Greenkeeper en Fieldmanager verspreid en via de
adressenbestanden van NVG.
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In totaal deden 157 greenkeepers en 40 sportveldbeheerders mee aan het
onderzoek. Zeker in golf had een forse meerderheid dit jaar last van engerlingen (57 procent). In sport was dat aantal nog iets hoger (75 procent).
Van de greenkeepers die dit jaar last hadden, geeft meer dan de helft aan
dat ze niet eerder last hadden. 60 procent ziet een toename, of een sterke
toename.

dat de toepassing zeer duur is. Over de werking verschillen de meningen.
Over knoflookpreparaten zoals Pireco zijn in beide onderzoeken weinig
positieve resultaten gemeld. Op sportvelden is het gebruik van knoflookpreparaten (Pireco wordt het meest genoemd) duidelijk veel populairder dan op
golfbanen. Ook hier zijn positieve reacties van Pireco zeer mager te noemen.
Aaltjes worden in een aantal gevallen als een zeer omslachtige en arbeidsintensieve bewerking genoemd.

Ook op natuursportvelden is dezelfde trend waar te nemen. 10 procent ziet
een afname, 25 procent schat in dat de overlast gelijk is gebleven. De overgrote meerderheid ziet een toename in de overlast.
De interessante vraag is natuurlijk wat greenkeepers en fieldmanagers aan
acties ondernemen om de overlast van engerlingen onder controle te brengen. Op dit gebied wordt een lange lijst bestrijdingsalternatieven genoemd.
Aaltjes en knoflookpreparaten zijn daarbij de meest genoemde middelen.
Een enkele greenkeeper en fieldmanager is zo eerlijk dat hij of zij ook mindere legale middelen toepast. Tot de ongebruikelijke methoden c.q. bestrijdingsmiddelen behoren onder andere het inzaaien met wilde peen, strooien
met bitterzout. Duidelijk favoriet is het gebruik van aaltjes. 30 procent van
de greenkeepers heeft ervaring met aaltjes. Ongeveer de helft daarvan heeft
ervaring met knoflookpreparaten. Over aaltjes wordt onder andere gemeld
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