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Engerlingen biologisch bestrijden
Geplaatst op 5 juli 2013 door Jasper Lentz

Roelofs Lemelerveld, actief op het gebied van groen, grond, infra en sport, introduceert een methode om engerlingen op sportvelden te
bestrijden door middel van nematodeninjectie.

Door gebruik te maken van een aangepaste dubbele doorzaaimachine kunnen de nematoden goed in de grond
gebracht worden. Het uitvalpercentage is op deze wijze vele malen kleiner dan de traditionele methode van
veldbespuiting. In dezelfde werkgang kan direct doorgezaaid worden. Er zijn goede resultaten behaald met de
Recover 3 formule van Advanta: een mengsel van 100% Engels raaigras dat in combinatie met de high-tech
Headstart Gold coatingtechnologie zorgt voor een supersnel herstel van vraatschadeplekken
Nematoden parasiteren op de larven van engerlingen, waardoor deze afsterven. “Voorheen werden ze altijd over
het veld gespoten”, vertelt Bert Roelofs. “Echter, op hun weg door de grasmat om zo bij de engerlingen te komen,
was de uitval altijd groot. Denk aan natuurlijke vijanden van nematoden, maar ook aan UV-straling. Met de
nieuwe injecteermethode is dit nu achterhaald.”
Larven van engerlingen kunnen grote schade aan grasvelden aanrichten. Ze vreten de graswortels aan en
trekken op hun beurt kraaien, dassen, wilde zwijnen en andere diersoorten aan die de engerlingen eten en daarbij
de mat wederom beschadigen. Daarom is er veel aan gelegen om direct door te kunnen zaaien en wel met een
snel kiemend graszaadmengsel. “De Recover 3 formule zorgt op korte termijn voor een gesloten en gezonde
grasmat die uiteindelijk vrij is van engerlingen en nematoden”, verklaart Roelofs. “De mat is weer als nieuw en in
korte tijd weer gereed voor het speelseizoen.”

Schade door engerlingen (detuindokter.be)

Soortgelijke artikelen:

■ Lokstofval voor rozenkevers
■ Biologisch afbreekbaar maaidraad BioTrim
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