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Henk Vlug (insectconsultancy)

Engerlingen
Kunnen we ermee leven?

Sinds vele jaren spelen engerlingen een rol in grasland dat een
bestemming heeft voor sport en recreatie. Reeds in de dertiger jaren
van de vorige eeuw werd melding gemaakt van de schade door engerlingen van de rozekever. Het probleem was beperkt omdat in die tijd
sportvelden minder algemeen waren. Golfterreinen waren er al helemaal weinig, slechts 14 op zand in 1950 (Fig. 1). Door de snelle ontwikkeling van de sportterreinen (en ook golf) in de tweede helft van de
20e eeuw konden ziekten en plagen zich eveneens uitbreiden. Vooral
engerlingen veroorzaakten op de goed waterdoorlatende zandgronden veel problemen. Via wegbermen, sportterreinen die op elkaar
aansloten en particuliere gazons konden de kevers zich goed verspreiden. Aanvankelijk waren het vooral de rozekever (Phylloperta horticola) en de junikever (Amphimallon solstitialis) die veel schade veroorzaakten, later, in de negentiger jaren kwamen daar engerlingen bij
van de meikever (Melolontha melolontha) en incidenteel van mestkevertjes van het geslacht Aphodius. Recent is een nieuwe soort als
sportveldbeschadiger opgedoken. Deze soort, onlangs met zekerheid
gedetermineerd als Hoplia philanthus, krijgt in dit artikel voor het
eerst een Nederlandse naam: de 'sallandkever'. * Een soort die eveneens incidenteel voorkomt is Serica brunnea die bekend staat onder de
Nederlandse naam 'roestbruine bladsprietkever'. Alle soorten behoren
tot de groep van bladsprietkevers of ook wel meikever-achtigen
genoemd. De larven zijn kenmerkend door hun plompe bouw, donkere kop en een witte lichaamsinhoud waar de darminhoud donker
doorschemert. Deze larvevorm wordt engerling genoemd.
De stormachtige ontwikkeling van vooral

h1er n1euw gemtroduceerde naam voor

golfterremen zal een U1tbre1d1ng van pla-

T1ph1a femorata) zal negat1ef hemvloed

gen n1et kunnen ontlopen. N1euwe soor-

kunnen worden door msectiCidenge-

Ontwikkelingen op het geb•ed van b1olo·

ten bladspnetkevers zullen kunnen

brulk.

g1sche bestnjd,ng van engerlingen heb-

opdUiken met weer andere levensbehoeften en andere voorkeuren Het IS
geen scenano om greenkeepers en baancommissanssen hun nachtrust te ontnemen maar men moet wel de v1nger aan
de pols houden om op lijd 1n te kunnen
spnngen. Chem1sche bestn)d1ng IS met
alleen Uit den boze madr ook 1n de meeste gevallen n1et doeltreffend In enkele
gevallen worden successen gecla1md biJ
doorzaa1 van een bestnJdmgsmlddel Dat
d1t slechts een lijdeliJke oploss1ng 1s bhjkt
Uit het fe1t dat de bedoelde beStrijdingsmiddelen onder vuur liggen en binnenkort waarschijnlijk geheel zullen verdWij·
nen Deze m1ddelen hebben ook nog een
aantal nadelen Herhaaldelijk gebru1k zal
res1stent1e van de engerlingen '" de hand
werken en miCro-organismen promoten
d1e het m1ddel snel kunnen afbreken
zonder dat ze hun doel onder de grasmat bere1ken Natuurlijke VIjanden zoals
de rozekeverdolkwesp (eveneens een

dout tk1n Ylll.n lrn-·1
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engeritogen dte een rol speelde Het

korte tt)d het rozekeveraaltje te produce-

rozekeveraaltje ts vooral efiecttef tegen

ren Utt de proeven van vong jaar bleek

de rozekever maar 1n wat mtndere mate

dat de kwahtett achter desputtzeer

tegen de sallandkever en de roestbrUine

goed was Een bedn1f 1n Ermelo dat ZICh

bladspnetkever De engerlingen van de

al wen op het gebted van golf beweegt
en stnds entge lijd ook een uttgebretde

genomen. De tnsectenparasttatre nemat-

JUntkever en metkever ZIJn waarschtJnltjk
geheel ongevoehg voor het aaltje In
deze baan kwamen zowel rozekever, als

ode Heterorhabdttts bactenophora, dte

ook JUntkever, sallandkever

ben m de laatste Jaren een grote vlucht

e'l metkever

Uilstap maakt naar ovenge sportterretnen
heeft met de Dunse ftrma een goede
band en brengt het product op de markt

we voonaan het rozekeveraaltje zullen

voor. De bestnJdtng op de gevoelige

noemen (alweer een novttettl heeft etn-

engerlingen was weliswaar goed maar

kan er btj gebru1k van het product

dehJk het resultaat opgeleverd waar de

wetenschappelijke begeletdtng verkregen

sponwereld op zat te wachten Vong

de schade door JUnikevers en metkevers
was nog steeds aanweztg De sallandke-

Jaar ZtJn door de auteur 1n samenwerkmg

ver tS mtnder gevoel•g rraar wordt unetn-

al vele wen ervanng heeft op het gebted

met een zestal golfbanen, een voetbal-

deltJk wel aangetast.

van engerlingen Begeletdtng IS vaak

tJeS 1n Nederland op de markt brengt.

Het is een gelukktge omstandtghetd dat

engerhogensoorten voorkomen dte ntet

praklijkproeven uttgevoerd met de tntro-

een DUitse f~rma tn staat bleek om '"
zeer grote hoeveelheden en btnnen erg

allen evefl gevoehg ZtJn Begeletdtng btJ

club en een ftrma utt Ermelo dte de aal-

ductte van het rozekeveraaltJe De Utt·

met een aantal verschillende opttes. Zo

worden door een 'tnsect consultant' dte

noodzaak, want er kunnen meerdere

de keuze van de te behandelen delen

komsten waren bevredtgend en 1n een
aantal gevallen zelfs zeer succesvol St)
twee sttuattes moeten kanttekentngen
gemaakt worden. Eén golfbaan had op
de plaats waar de proef uttgevoerd werd

een erg dtkke vtltlaag dte de goede doordnngbaarhetd van de aaltjeS beperkte
Bovendten komt tn een dergeh1i;e laag
zoveel btologtsch bodemleven voor dat
ook de VIJanden van de aaltJeS Ztch hter
zeer goed thuts voelen De aaltJeS moeten hterbtj de dtkke vtltlaag passeren en
komen op weg naar de engerlingen
zoveel roofvt)anden tegen dat de meeste
het n•et halen. Op een andere golfbaan
was het de soortsamenstelling van de
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goed voorberegend te worden. Na de
behandeling moet er opn1euw beregend

aaltjeS voeden en vermeerderen ZICh met

worden Waar d1t mogeliJk IS moet de

de bactenemasso. Na een aantal genera-

grond van de behandelde oppervlakken

tles kunnen enkele aaltjes d1e een enger·

gedurende de daarop volgende weken

ling ZIJn bmnengedrongen ZICh vermeer·

vocht1g gehouden worden .

derd hebben tot zo'n tien à twmt1gdui·
zend n1euwe aaltjes Deze aaltjes verlaten

De proeven in 2000

de engerlmg om vervolgens weer op

Op een z• stal golfbanen en een voetbal-

zoek te gaan naar een andere engerling

veld werden 1n totaal b11na 6 hectaren

waarbiJ het proces opmeuw beg1nt Na

door o.a de rozekever aangetaste velden

zes weken kan onder 1deale omstandig-

behandeld met het paras1ta~re aaltje Het

heden 95% van de e"gerlmgenpopulat'e

g1ng h1erb1J om een proefnem1ng voor de

gedood ZIJn De verwachtmg IS dat een

praki!Jkmtroductle van het aaltje

deel van de aaltjes kunnen overw1nteren
1r1 de grond om het volgend Jaar

De gevolgde procedure bestond u1t:

van de baan, spu1tadv1ezen en kwahte1ts·

opn1euw een effect te geven op de over-

• Controle op de aanwez1ghe1d van

controle ZIJn mede belangnik voor een

gebleven populat1e engerl1ngen BIJ

doelmat1ge toepassmg van het roze-

gebrek aan 'gastheren' zullen de aaltJeS

keveraaltJe

geheel verdWIJnen Mogelijke gastheren
1n de w1nterpenode ZIJn engerl1ngen van

van de aaltJeS (voor beoordeling van de

De aaltjes

Aphod1us soorten en J'T'Iogeh,k ook de

aaltJes!..waliteil en om een 1ndruk te

Insectenparasitaire nematoden, aaltJeS

sallandkever

genoemd, ZIJn miCroscopisch kle1ne organismen, hoewel ze tot de 'macro-orga-

De aaltJes worden op grote schaal kunst-

verknJgen van de verspoten hoeveelheld)

ntsmen' worden gerekend D1t IS van

Vervolgens worden de aaltjes 'verpakt' 1n

belang omdat m1Cro-organ1smen een

een zeer f11ne kle1acht,ge substantie

matig gekweekt m fermentoren

engerlingen en vaststelling van de
S•

rt

• Bemonstenng tiJdens de verspu1t1ng

• Controle van het effect na de derde
week van behandeling
• Controle op effecten 1n hetvolgende

toelatingsprocedure moeten ondergaan

waann ze en1ge weken houdbaar ZIJn,

en dit geldt n1et voor macro-organ1smen

m1ts koel bewaard D1t product wordt

zoals de paras1ta1re aaltJeS.

verspoten met 800 à 1000 liter water per
ha 1n een hoeveelheld van een half mil-

geplande behandehngsdagen waren zon-

JOen aaltJeS per m Ze worden verspoten
met de gangbare spuitapparatuur met

om de behandel1ng 's avonds toe te pas-

De aaltJeS hebben 1n hun l1chaam een
lde'n 'zakje' waann z1ch bactenen beVInden De aalt]E'S zoeken een engerling op,

,aar
Aalttes ZIJn gevoelig voor UV-straling De
nig en warm dus werd steeds besloten

dongen deze b1nnen en loten de bade-

een grove nozzle waaru1t de :11ne zeefJeS

sen Dne weken na behandeling werden

r,ën los. Deze doden de engerl1ng b1nnen

verwiJderd Z!,n Om de kansen voor de

enkele uren en vermeerderen z1ch Door
d1t proces kleurt de engerling rood De

aaltJes zo groot mogeliJk te maken dienen de te behandelen oppervlakken

de velden beoordeeld op aanwezigheld
van met aaltJE'S geinfeeteerde engerlingen
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Resultaten

De resultaten na dne weken waren erg
hoopvol. Er werden steeds dode. rode
engerlmgen aangetroffen hetgeen betekent dat de aaltjes m staat waren hun
gastheer te vtnden Op d1t UJdSttp waren

er nog steeds levende. ogenschtJnhJk
gezonde engerlingen te vtnden Op de
percelen 1, 3. 4. 5 en 7 werden parasttenngspercentages gevonden tussen de 70
en 95 % Perceel 2 was met 50% wat
aan de matige kant Dtt werd veroorzaakt door de d1kke vtltlaag. Perceel 6
was teleurstellend met een percentage
van 30% Da werd veroorzaakt door de
aanwezige m1nder tot geheel n,et gevoelige engerlingen. De percentages ZIJn
gebaseerd op de beoordeling na dne

weken. De verwachting ts dat het percentage nog op zal lopen
Resultaten op lange termijn
Een effect op de lange termtJn zaltn
2001 worden onderzocht op de behandelde velden
cutter' Neem het mtdden van een

Oe praktijk

ste kevers vltegen en wanneer de laat-

Ntet alleen ut! de wetenschappeltjke veld-

sten Het mtdden van deze vluchtpenode

bekende aantasttng en ga vandaar Uit

proeven van eerdere Jaren tn DUitsland

wordt als uttgangspunt genomen Tel

straalsgeWIJS monsteren (elke 6m). Op

en Nederland bleek een doelmattge

hter vter weken boJ voor de ontwtkkeling

bestnjdtng De proeven van het vong Jaar

van de eteren en dan nogmaals twee

deze manoer 1S een goede 1ndruk te knJ·
gen van de grootte van de aangetaste

geven een optnnisttsch beeld van de

weken voor het beretken van het tweede

plek

bestnjdtng van engerlmgen van de roze-

stadturn van de engerlingen Het eerste

kever. Er moet echter biJ een bestrtjdtng

stadturn IS nauweliJkS of ntet gevoelig.

Een andere 'methode' 1s het gebruoken

worden voldaan aan een aantal voor-

Valt het mtdden van de vlucht dus op 10

van ervanng Op d1e plaatsen waar de

waarden:

JUni dan moet er behandeld worden na

laatste twee à dr1e 1aar een aantasting

• Vooronderzoek naar de soort enger-

22 JUio Op dat moment kan er ook

was zullen de rozekevers terug komen
Heeh de aantastong langer geduurd dan

ling Alleen engerlingen van de rozeke-

bemonsterd worden op de aanweztghetd

ver. de roestbrume bladspnetkever. de

van engerlmgen en kan men een schat-

1s er kans dat 1Uist op dte plaats geen

sallandkever en mestkevers u1t het

ting maken van de grootte van de popu-

aantastong meer komt Dil 1s een onzeke-

geslacht Aphodtus ZIJn te bestnjden.
• De te behandelen velden moeten beregend kunnen worden
• De spwtapparatuur moet (zonder zeefJes) ongesteld kunnen worden op 1000

latte. Er IS op dat moment nog nauweliJkS

re methode maar bovenstaande bemon-

schade te zten dus een vtsuele beoorde-

stenng kan hterb•J van hulp ZIJn

ling IS dan n1et mogeliJk
Boven een aantal van 75 engerlingen per

Het IS belangnJk om tn het begtn van het

m' IS een bestnJdtng aan te bevelen om

volgend Jaar te melden dat men van plan

schade 1n dat 1aar te voorkomen Lagere

IS de aaltje~ te gaan gebrutken en een

aantallen kunnen echter verantwoorde-

vermoeden Uil te !>preken over het te

Wanneer bestrijden

lijk ZIJn voor aantast ng m de volgende

behandelen areaal Zowel de producent

Om schade door engerltngen van de

1aren

van de aaltJes als ook de Nederlandse

JUISte liJdStop bestreden worden Dot ltjd·
sttp kan worden vastgesteld aan de hand

Er zijn diverse methoden voor

ftrma dte de aaltJeS verkoopt kunnen
htermee dan rekenong houden

van de vluchtgegevens De vlucht vtndt

Neem voor de berr >nstenng op een golf-

Met dank aan de betrokken clubs en

meestal plaats vanaf etnd met tot tn de

vooral aan de medewerkong van de

liter water per ha

rozekever te voorkomen moet op het
bemonstering:

derde week van junt. De rozekevers vlie-

terrem op steeds zes meter u1t elkaar over
de lengte van de fau·vvay (langs de seml-

gen steeds 's morgens, als de zon schtJnt,

rough en over het m1dden) een stuk van

tussen 10.00-12 00 uur Om het JUISte
ltJdSttp vast te stellen IS het nodtg om
regl'lmattg tn deze penode over het

40x40cm SntJ dtt los en controleer de
zode en de onderl1ggende laag van 5cm
op de aanwez1ghe1d van engerlingen

gehele gebted te kiJken wanneer de eer-

Gebru1k biJ de monstername een 'hole-

ru. 3, ZOOl
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