distels. Dit is wel een verrijking van de plantengroei
in een weiland, maar een veehouder zal daar niet

blij mee zijn. De mollen profiteren van een door
bemesting ontstane grote rijkdom aan wormen en
een door drainage stabiele waterstand. Door hun
territoriumgedrag zorgen de mollen er zelf voor dat
hun aantal beperkt blijft. ■

Ve"assende kevers
tussen de post

OPROEP
Iedere mollenvanger, beroepsmatig of particulier, zal
zijn eigen ideeën en ervaringen hebben met bestrijdingsmethoden. Goede, gedegen tips zijn van harte
welkom bij de redactie van DIERPLAGEN
Informatie.
(advertentie)

Mollige feiten
Wist je dat ...
• Mollen het grootste gedeelte van
hun leven ondergronds doorbrengen?
• Een gemiddelde mol per uur tussen de 12 en 15 meter gang kan
maken?
• Jonge mollen soms door hun
moeder gedwongen worden om
zich bovengronds te verplaatsen?
• Mollen uitstekende zwemmers
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zijn en gemakkelijk brede water-

partijen en sloten oversteken op
zoek naar nieuw leefgebied?
• Per hectare grasland 3 tot 9 miljoen (!) wormen kunnen voorkomen, in bosgrond 'slechts' 0,5 tot
1 miljoen en op bouwland 0,5 tot
3 miljoen?

®MAGTOXIN - WM Pellets
Toelatingsnummer: 9182 N
Hèt middel tegen mollen en woelratten in grasland,
_akker- en tuinbouwgewassen, sportvelden, dijken
en gazons heeft in de praktijk zijn afdoende werking
bewezen. Een product van de allerhoogste kwaliteit,
toe te passen met het speciaal hiervoor
ontwikkelde ®DEGESCH- doseerapparaat.
Alleen te gebruiken door personen die in het bezit
zijn van het Bewijs van Deskundigheid.

Voor informatie:

Handelsonderneming
DEGESCH Benelux
Postbus 1186
5004 BD Tilburg
Tel: 013-4635470
Fax: 013-4675170
E-Mail: degesch@planet.nl

MOLLENTABLETTEN
Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
• effectief middel ter bestrijding van mollen
• in grasland, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, in
de volle grond, sportvelden, dijken en gazons
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend worden toegepast door een bevoegd
deskundige

Luxan B.V.. Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.),
Telefoon (0481) 36081 1.

Verreweg de meeste kevers die .voor determinatie worden aangeboden aan KAD
Wageningen, zijn bekende materiaal- of voorraadaantasters of houtkevers. Af en toe bevindt zich tussen de dagelijkse
zendingen een verrassing. Zoals die dag in augustus toen we tegelijkertijd
(doch van verschillende afzenders) de in ons land ta,nel-ijk zeldzame neushoornkever en julikever ontvingen ...
OMVANGRIJKE FAMILIE
Beide soorten horen tot de familie Scarabaeidae. Dit
is één van de grootste insectenfamilies met meer
dan 19.000 (!) soorten. De lage landen zijn met
gemiddeld zo'n 80 voorkomende soorten tamelijk
zuinig toebedacht. De familie kan globaal in twee
hoofdgroepen worden verdeeld: de mestkevers en
de plantenetende kevers, waartoe o.a. de meikever
hoort die achterop DIERPLAGEN Informatie 2 '99
prijkte en van wie de larven grote schade aan (de
wortels van) gazons en planten kunnen aanrichten.

JULIKEVER HOUDT VAN ZAND
Polyphylla fullo (L.) komt in Nederland nog het
meeste voor in de kuststreek. Hij leeft voornamelijk
op het zand en het liefste in dennenbossen (de naalden zijn voedsel voor het mannetje). De ontwikkeling van larve tot volwassen kever duurt 3 tot 4 jaar.
De larven leven van de wortels van grassen en dennen. Vanaf half juni vliegt de julikever 's nachts,
hartje zomer ook wel tijdens zwoele avonden. De
mei-, juni- en julikever hebben hun Nederlandse
naam te danken aan de jaren waarin de biotoop
minder verstoord was dan nu en de seizoenen
nadrukkelijk uit elkaar Jagen. In die jaren vlogen ze
massaal uit in de maand waarnaar ze genoemd
waren.

NEUSHOORNKEVER HOUDT
VAN ZAAGSEL
O,yctes nasicomis (L.), zo luidt de officiële naam van
de neushoornkever. Ook deze kever hoort tot de
hoofdgroep van de plantenetende kevers. Het mannelijke exemplaar heeft (u raadt het al) een duidelijke doom op zijn kopschild staan. Zo'n doorn kan
verhoudingsgewijs
een
behoorlijke
afmeting
hebben.
Over de functie van
deze 'hoorn' wordt
door de deskundigen
verschillend
gedacht. Met zijn grote
doom zou de neushoornkev,er een concurrent kunnen imponeren en er de aandacht van vrouwtjes mee kunnen trekken. Ook zou hij de doorn inzetten in de
strijd om zijn territorium tegen potentiële indringers te verdedigen.
Mog~lijk dat de neushoornkever het hier zo druk
mee heeft, dat hij in zijn leven als volwassen kever
(6 tot 9 maanden) geen tijd over heeft om te eten.
De larven .ontwikkelen zich soms in mest. Zij voeden zich met bestanddelen uit bladaarde, rottende
planten, wortelvezels, rottend hout en half vergaan
riet. Ook worden de larven van de neushoornkever
wel aangetroffen in grote hoeveelheden houtsnippers, vaak zijn die afkomstig van snoeihout en door
langdurige opslag vochtig geworden. ■

Voor een minstens zo verrassend insect op uw beeldscherm: bezoek Http://www.centraalbeheer.nl/cb/
reac/screen/screenol.html. Maar pas op: voor je het
weet verandert het grappige insect in een plaagdier
dat moeilijk te bestrijden is!
►
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